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Voorwoord

“ Docenten kunnen leerlingen 
niet motiveren, ze kunnen wel 
proberen uit te zoeken wat ze 
motiveert”

Deze uitspraak van de psychologe Ruth Cohn is de reden dat leraren 
van ’t Rijks elke dag een beetje beter willen worden in leren en 
onderwijzen. Alleen een geïnspireerde leerling leert! Een docent die 
inspireert, leert zelf elke dag. 

Zo’n docent staat open voor vernieuwing en verbetering. 
Zo’n docent ziet wat er nodig is in de samenleving van morgen. 
Zo’n docent bewaakt wat behouden moet blijven omdat het belangrijk 
blijft. Zo’n docent neemt kinderen mee in hun leerproces en stelt de 
ontwikkeling van het kind voorop. Zo’n docent weet dat hij zelf moet 
leren en zichzelf moet vernieuwen om niet uit de tijd te geraken.

In dit magazine willen we laten zien hoe leraren op ’t Rijks leren en 
hoe dit zich vertaalt naar de leerlingen in de klas. De gedachte om dit 
te doen ontstond toen een groep leraren aan het leren was tijdens de 
vrije woensdagmiddag van onze brugklassers. 
Eén van de brugklassers vroeg: ‘meneer, krijgen de leraren ook les?’ 
‘Jazeker’, zei ik. ‘Wist je dat niet?’ ‘Nee, ik dacht dat ze alles al wisten!’ 
In dit gesprekje merkte ik dat het beeld van de leraar die alles weet en 
niets meer hoeft te leren nog steeds sterk leeft. Niets is minder waar. 

Als school en als leraar zijn wij voortdurend op zoek naar manieren 
om leerlingen kennis, vaardigheden, competenties en attituden bij te 
brengen. We geven elkaar feedback en leren van anderen. We vragen 
ons af hoe pakken we dit of dat beter aan en gaan er mee aan de slag. 

‘Elke dag een beetje beter!’ Dat is ons devies. We willen onze leerlingen 
inspireren. In dit magazine kunt u lezen hoe dit gaat.

Met vriendelijke groet,

Leon de Rond, rector



Regionale Scholengemeenschap ‘t Rijks

“ Een school waar kinderen zich thuis 
voelen... Leren doen we samen”

’t Rijks wil elk kind uitdagen om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen in 
een veilige, zorgzame en duurzame omgeving zodat met plezier kan worden geleerd. We 
zeggen: Leren doen we samen! Daarom zijn we zorgzaam en hulpvaardig; maken we op 
school vrienden; werken we planmatig en gestructureerd; zijn we blij met fouten omdat 
je ervan kunt leren. We hebben aandacht en respect voor elkaar.

Ervaringsgericht Leren
Zodra je geboren wordt, ga je als kind 

vanzelf leren. Je ziet en hoort hoe je ouders 

praten, rondlopen en spelletjes met je 

doen. Dit wil jij ook en je gaat ze nadoen. 

Kortom je leert door vallen opstaan. ’t Rijks 

is een school waar je mag ontdekken, 

onderzoeken en ondernemen. Wij geloven 

dat je leert door samen aan de slag te gaan 

met je klasgenoten onder de bezielende 

leiding van je meester of juf. Je gaat aan 

de slag met vraagstukken waarbij je 

mag experimenteren, onderzoeken en 

overleggen. Je mag ook gewoon kijken hoe 

anderen dit hebben gedaan en daar van 

leren. 

Nadoen noemen we dat. De vraagstukken 

komen voort uit het de echte wereld. 

We werken nauw samen met bedrijven 

en instellingen en de vragen die hen 

bezighouden; daarnaast gaan we aan 

het werk met de vraagstukken die overal 

ter wereld aandacht vragen, zoals vrede, 

voedsel, energie, klimaat en armoede. 

Vraagstukken die dringend om oplossingen 

vragen.

Brugklas kiezen
Op RSG ’t Rijks hebben we verschillende 

typen brugklassen. Zo zijn er mavo 

brugklassen, havo brugklassen en vwo 

brugklassen. 

Er zijn ook brugklassen waarbij jij de kans 

krijgt om te laten zien welk niveau het 

beste bij jou past: mavo/havo of havo/vwo.

In deze brugklassen krijg je nog een jaar 

de tijd om te ontdekken welk niveau het 

beste bij jou past. Je mag op basis van 

het basisschooladvies en wat voor jou 

het beste past zelf bepalen naar welke 

brugklas je wil gaan. Hoe dit precies in 

zijn werk gaat, vertellen we tijdens onze 

voorlichtingsavonden.

Nadat je het type brugklas gekozen 

hebt; mag je op ’t Rijks ook nog een 

plusprogramma kiezen. Zo kun je kiezen 

voor sport, kunst, techniek (technasium 

of bèta challenge), wetenschap en 

tweetalig onderwijs. Kinderen waarvan 

al bekend is dat zij talentvol zijn op het 

gebied van muziek, dans en beeldende 

kunst kunnen kiezen voor de vooropleiding 

conservatorium of kunstacademie. Dit geldt 

ook voor kinderen die talentvol zijn in

een bepaalde sport. Hun lesprogramma’s 

worden verbonden met het 

oefenprogramma van hun sport of

kunstdiscipline. Op die manier zetten we 

een accent op ieders talent. Je mag ook 

kiezen voor een oriënterend programma. Je 

krijgt dan van alle disciplines een

deel, zodat je kunt ontdekken wat

het best bij je past.

Doorstromen en overstappen
Op ’t Rijks haalt één van elke drie leerlingen 

een diploma dat een niveau hoger ligt 
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dan het oorspronkelijke advies van 

de basisschool. Dit komt omdat de 

leerlingen uit groep 8 in het eerste 

leerjaar mogen laten zien wat ze 

waard zijn. Daardoor komen zij in het 

tweede jaar een niveau hoger uit. 

Ook is er een grote doorstroom van 

leerlingen van mavo naar havo (40%) 

en van havo naar vwo (10%).  Een 

ander aspect is de begeleiding van 

leerlingen. Kinderen worden gekend en 

erkend. Na schooltijd kunnen leerlingen 

onder het toeziend oog van de leraren 

studeren op school. De school verzorgt 

dit en er zijn geen extra kosten aan 

verbonden voor ouders. Bij specifieke 

leermoeilijkheden zijn er individuele 

coaches beschikbaar.

Thuisgevoel
Door de goede begeleiding, de warme 

sfeer en de overzichtelijk ingedeelde 

afdelingen voelen leerlingen zich veilig 

en geborgen. De school zorgt voor 

regelmaat en duidelijkheid. Niet voor 

niets gaven de leerlingen in 2018 de 

school een 9,5 als rapportcijfer voor 

hun gevoel van veiligheid.
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INFO ALGEMEEN
RSG ‘t Rijks
Burg Stulemeijerlaan 24 BERGEN OP ZOOM

t. 0164 242150  e. info@rsgrijks.nl   

Opleiding(en):
Gymnasium (vwo), atheneum (vwo), 

havo, mavo

Extra aanbod:
Vmbo-tl (mavo)/havo brugjaar, havo/vwo brugjaar, dans, drama/theater, 

kunst/ cultuur, zang/muziek, sportklas, mavo+, vwo+, huiswerkbegeleiding, 

internationale samenwerking, mbo samenwerking, hbo samenwerking, 

universitaire samenwerking

Bijzondere thema’s:
Bèta Challenge Programma (BCP), Tweetalig onderwijs, CultuurProfielSchool,   

DaMu school, Excellente school, Technasium, Topsport Talentschool, 

WON Akademie

Onderwijsconcept:  Algemeen

Levensvisie:   Openbaar

Aantal leerlingen (‘18-’19): 2500



Tweetalig Onderwijs gaat verder dan het leren van Engels alleen

“ In principe geldt: schakel nooit 
terug naar Nederlands”

Leren in een andere taal, zoals bij Tweetalig Onderwijs (TTO) plaats vindt, stimuleert 
niet alleen de taalkennis én die van het vak zelf. Volgens docenten is het een manier 
om tot andere inzichten te komen over het leren op zich. 

Het zit namelijk zo. Elke docent van 

het Rijks die les geeft volgens de TTO 

methode, krijgt zelf ook tenminste één 

uur per week coaching om het Engels 

nog beter te beheersen en zijn of haar 

docentvaardigheden te verbeteren. 

Docenten Tjeerd Kloosterman en Sanne 

Wirken zijn erg enthousiast over de 

begeleiding die ze krijgen. “Onze coach 

Anna Wright, een native speaker uit 

Engeland is écht geweldig.” Zij traint alle 

tto-docenten elke week in fluency, in 

spreekvaardigheid, waarbij zij veel ‘spellen’ 

hanteert die je zo weer kunt toepassen in je 

klas met de leerlingen. Daarnaast begeleidt 

ze ons ook naar de examens die wij 

moeten afleggen als je op de TTO -afdeling 

wilt werken.

Interactie
Beiden geven ze een geheel ander vak. 

Zo is Tjeerd actief als docent lichamelijke 

opvoeding en geeft Sanne Geschiedenis. 

Alhoewel? “Vijftig minuten voor de klas staan 

en praten is er niet meer bij”, benadrukt ze. 

Wat er wel gebeurt, is op allerlei manieren de 

interactie aangaan met leerlingen en ze zo 

laten leren. Sanne: “Het gaat niet meer om 

stampen om stof te onthouden. Belangrijker 

is hoe je de leerlingen aan het praten krijgt 

over een onderwerp.”

Uitdaging
En daar zit hem met name de uitdaging 

voor de docenten. “De lessen bereid ik 

natuurlijk voor dus geschiedenisbegrippen 

in het Engels weet ik wel. 

Het gaat eerder om gewone woorden 

waar je soms niet op komt”, vertelt ze 

lachend. “Bijvoorbeeld als leerlingen vragen 

hebben. De truc is deze dan in het Engels te 

beantwoorden. Als je het woord niet weet, 

kan je het natuurlijk opzoeken of eromheen 

praten. Als ik het echt niet weet? Ach dat 

geeft ook weer niet, we leren van elkaar.”

Vlieguren
Docenten helpen elkaar en leren ook van 

het lesgeven zelf. Hoe meer vlieguren je 

maakt hoe beter het gaat. Voor vragen 

kunnen ze bij hun ‘coach’ aankloppen. 

Tjeerd werd onder andere op weg geholpen 

met de voor zijn vak specifieke materialen. 

“We zijn in de gymzaal allerlei voorwerpen 

gaan pakken met daarbij de vraag wat 

het is. Voor vakgebonden woorden kan je 

niet zomaar een boek open slaan en ze 

opzoeken”, benadrukt hij. Lachend: “En voor 

sommige attributen weet ook de coach 

het antwoord niet. Dan gaan we erover in 

gesprek.”

De TTO coaching helpt hem enorm. Je leert 

jezelf ook beter kennen. Zo leer je dat je 

in het Nederlands de dingen op een hele 

andere manier zegt dan in het Engels. Je 

kunt het niet zomaar vertalen. Sommige 

dingen kloppen dan écht niet meer… Het 

is grappig om te zien dat je met taal een 

bepaalde routine hebt. Niet erg, maar wel 

typisch.” 

Dyslexie
Door specifiek met taal bezig te zijn, leerde 

Tjeerd ook beter met zijn eigen dyslexie om 

te gaan. Het geeft volgens hem duidelijk 

aan hoe de begeleiding van de docenten 

maatwerk is. 
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De één gebruikt de lessen om beter te 

worden in het vloeiend uitspreken van de 

taal, de ander voor het uitbreiden zijn of 

haar woordenschat. Sanne: “In mijn geval 

ben ik bezig met een stuk grammatica. 

Dit heb ik nodig als ik naast mijn vak de 

leerlingen ook beter wil maken in taal.”

Groei
Beide docenten startten ooit met TTO in 

de brugklas en groeiden langzaam in hun 

rol van tweetalig les geven. Tjeerd: “Toen 

ik voor het eerst bij de leerlingen van 

vwo4 begon, vond ik dat best spannend. 

Die praten écht heel netjes Engels. Dat is 

dan ook goed om mijzelf te verbeteren.” In 

principe wordt TTO in alle vakken gegeven, 

behalve bij de vreemde talen zelf. Omdat 

het centraal examen bij veel vakken in het 

Nederlands is, keert deze taal zodoende 

terug na het derde leerjaar bij alle vakken 

die met een Centraal schriftelijk eindexamen 

worden afgerond. Vakken die met een 

schoolexamen worden afgerond blijven 

in het Engels gegeven worden.  Het blijft 

natuurlijk tweetalig onderwijs.

Revolutie
En zo komt het dat Sanne de lessen van 

TTO ook toepast binnen haar reguliere 

geschiedenisles in het Nederlands. 

“Je bent door TTO heel erg bezig met 

taalvaardigheid, en dat kun je gebruiken, of 

het nu in het Nederlands of het Engels is.” 

Van een docent vraagt het vooral flexibiliteit. 

“Is een klas slecht in het vormen van 

zinnen? Dan kun je wel op de lesstof blijven 

focussen, maar moet je de lessen stoppen 

en daar aandacht aan besteden. 

Dat geldt zowel voor het Nederlands als 

het Engels.” Het begint altijd met taal. 

Het bekijken, lezen en analyseren in de 

(historische) context van informatie 

en aan de hand daarvan een vraag of 

antwoord formuleren. Dat is wat mij 

betreft het doel van geschiedenis. Dat 

de leerlingen uiteindelijk het jaartal van 

de Franse revolutie misschien vergeten, 

vind ik jammer, maar dat kunnen ze altijd 

opzoeken…” Vaardigheden staan zodoende 

boven kennis.  

Schakelen
Om de taal écht goed te leren, dompelen we 

de leerling onder in de taal. We schakelen 

daarom niet zo maar terug naar het 

Nederlands. Er zijn wel uitzonderingen, 

namelijk als het echt niet lukt en als het gaat 

om hele persoonlijke zaken. Sanne: “Bij een 

gesprek over bijvoorbeeld een profielkeuze, 

doen we dat gewoon in het Nederlands. 

Dat is ook iets wat Anna ons geleerd heeft, 

weten wanneer je iets wel én wanneer niet 

in het Engels moet doen…” Ook Tjeerd denkt 

er zo over: “Als een leerling de informatie 

even niet aan kan in het Engels, dan pas 

schakel ik naar Nederlands terug.” Want hoe 

goed je taalvaardigheid in het Engels ook 

is, het is nog veel belangrijker dat je ook ‘de 

taal van de leerling’ spreekt.     
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“  We hebben voor TTO gekozen omdat Engels 

goed ging op de basisschool en dachten 

dat het heel erg handig zou zijn voor de 

toekomst, je hebt toch een streepje voor 

op de rest. Daarnaast is Engels echt een 

hele leuke taal en krijg je als TTO leerlingen 

op ’t Rijks kansen die je anders niet krijgt. 

We hebben veel meer projecten dan 

een reguliere havo leerling en zijn ook al 

meerdere keren op reis geweest. Dat is wel 

een heel erg leuk onderdeel van TTO. De reis 

naar Engeland was heel erg leuk en we zijn 

zelfs op uitwisseling naar Berlijn geweest. 

Het is zo leuk om Engels te spreken met 

leerlingen uit een ander land. Daar hebben 

we heel veel van geleerd. TTO is echt een 

extra uitdaging op de havo. Omdat je steeds 

in dezelfde klas zit krijg je een hele hechte 

groep, dat is ook heel fijn. In het begin 

moesten we erg wennen en je moet hard 

werken, maar je krijgt ook echt heel veel 

hulp van de docenten. De docenten leren 

ook ieder jaar meer Engels, want zij krijgen 

ook les. De leerlingen en de docenten leren 

dus eigenlijk samen.”

Bekijk ook de website van het Nuffic, 

tweetaligonderwijs.nl 
Dit levert een schat aan informatie op!



E-twinning als tool om taal, cultuur en vaardigheden te leren

“ De docent moet als een app zijn, 
altijd met de tijd mee”

“Het klaslokaal als laboratorium. Iedereen is actief én interactief”, zo ziet Jurgita 
Steinbusch haar lessen het liefst. Als docent Engels besloot ze enkele jaren terug het 
roer om te gooien en aan de slag te gaan met een geheel nieuwe methode: E-twinning. 
Een online community binnen de Europese Unie waarbij leerlingen niet alleen de taal 
leren, maar die veel dieper gaat… 

“Voor mij begon het begin 2015. Ik was zelf 

niet tevreden over de houding van genoeg 

leerlingen, ze waren niet zo gemotiveerd 

en ik ben op zoek gegaan naar iets anders. 

Iets interactiefs…”, vertelt de docente 

enthousiast. Dat ‘iets’ werd E-twinnig waar 

ze al eerder van gehoord had. “Ik heb zelf 

een internationale achtergrond, daarom 

past dit bij mij.” In de E-twinning methode 

gaan leerlingen uit verschillende landen, 

door middel van communicatie via een 

online platform en app, aan de slag met 

projecten. 

Heritage
Lost and Found is een nieuw project dat dit 

schooljaar van start is gegaan. Samen met 

de leerlingen uit Griekenland en Polen gaan 

onze leerlingen in gesprek over culturele 

erfenis. We willen onderzoek doen naar ons 

regionale, nationale en Europese culturele 

erfgoed om een virtueel museum te creëren.  

Een aantal waardevolle voorwerpen, die wij 

verzameld hebben, zullen tot leven komen 

en hun verhalen ‘vertellen’.

Cultuur
Dit alles vindt plaats in het Engels. De 

jongeren leren er zodoende niet alleen de 

taal, maar ook de cultuur kennen. Per land 

komen de deelnemers met andere input 

die de leerlingen ook iets bijbrengt over 

hun cultuur. 
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Het mooie? “Je ziet dat we allemaal 

anders zijn, maar toch ook grotendeels 

hetzelfde.” E-twinning streeft niet alleen 

naar vaardigheden, maar de bedenkers 

zien het ook als een middel om de 

gelijkenissen te benadrukken en zo vrede 

te stimuleren. “Het gaat niet om het 

eindresultaat, maar om het proces en 

daarin zie je vriendschappen ontstaan.” 

Eindproduct
Tijdens het project werken de leerlingen 

altijd aan een eindproduct. “Dat kan 

bijvoorbeeld een gedicht, verhaal of 

magazine zijn. Ze bepalen zelf wat ze 

willen doen en hoe het er uit gaat zien, 

maar belangrijk is dat literatuur wel 

centraal staat.” Voor haar als docent 

vereist het heel andere vaardigheden. 

“Met name flexibiliteit, het is heel anders 

dan in een ‘normaal’ lokaal les geven.  

Zo bepalen leerlingen grotendeels het 

leerproces en geven ze tevens de richting 

aan.”

Niet van 9 tot 5
De projecten vinden meestal plaats met 

groepen leerlingen van twee tot maximaal 

vijf landen, omdat het behapbaar moet 

zijn voor de docenten om het project met 

elkaar op te zetten. Zij gebruiken hiervoor, 

net als de leerlingen, de E-twinning app. 

Het vereist ook qua tijdsindeling het 

nodige van de docent. 

“Als je een dag mist op de app, heb je 

meteen zoveel berichten… Als docent 

zijn wij daarom flexibel en lezen en 

beantwoorden ook in het weekend of de 

avond berichten. Ons werk is niet meer 

van 9 tot 5.”

Vernieuwen
Jurgita is sterk voorstander van een 

docent die zichzelf uitdaagt en vernieuwt. 

Het liefst wil ze de E-twinning lessen door 

andere docenten uit laten voeren. 

In de praktijk niet altijd gemakkelijk: 

“Want zij hebben al zoveel projecten, 

maar moeten aan de andere kant ook 

leren ‘out of the box te denken.’ ”  

App
Wat dat betreft is haar beeld van 

de docent kenmerkend voor haar 

vooruitstrevendheid. “De docent moet als 

een mobiele app zijn. Die moet met de 

tijd meegaan. Hoe noem je dat? Updaten, 

upgraden? Je moet met de tijd mee!” Om 

haar eigen vaardigheden bij te spijkeren is 

ze met diverse boeken bezig. “De school 

biedt ons altijd mogelijkheden om ons 

verder te ontwikkelen.” 

Antwoord
Een van de vraagstukken waarmee ze 

zich nu bezig houdt, is hoe ze beter kan 

aansluiten op de leerbehoefte(s) van de 

leerlingen.  “Hoe bekijk je een leerproces 

door de ogen van de leerlingen? We 

denken als docent dat goed te kunnen, 

maar kunnen dat eigenlijk niet, want het 

gaat om dertig leerlingen, ieder met hun 

eigen perspectief.” Het antwoord op de 

vraag hoe het wel moet…” “Dat heb ik 

nog niet… En juist daarom moet je blijven 

leren!” 
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“Het gaat niet om 
het eindresultaat, 

maar om het proces 
en daarin zie je 
vriendschappen 

ontstaan.”



Door middel van Human Dynamics jezelf en je ‘team’ verbeteren

“ Moet je Messi leren een goede verdediger 
te worden of een betere spits?”

Ben ik rood, groen of blauw? Wie de verschillende gekleurde vellen van ‘Human 
Dynamics’ ziet liggen, zal zichzelf ongetwijfeld deze vragen gaan stellen zodra hij weet 
wat de methodiek inhoudt. Het antwoord geeft inzicht in wie je bent, wat je sterke en 
minder sterke kanten zijn en hoe je deze in een groep of project in kan zetten. 

Human Dynamics is één van de methodes 

welke op ‘t Rijks gebruikt wordt om 

projectgroepen te vormen. Een ‘tool’ 

die tot ver buiten de opleiding gevolgen 

heeft.

Docent Gertjan Perdaems en leerling 

Matijn Palings hebben ieder vanuit hun 

eigen rol met Human Dynamics te maken. 

Waar de Technasium leerlingen op ‘t Rijks 

de methodiek vanaf het begin uitgelegd 

krijgen tijdens de lessen, maakte Gertjan 

er pas na zijn docentenopleiding kennis 

mee: “Ik heb aardrijkskunde gevolgd op 

het Fontys en ben tien jaar geleden op 

‘t Rijks begonnen. Human Dynamics kreeg 

ik niet in mijn opleiding. 

Ik ben er tegenaan gelopen tijdens 

mijn opleiding tot bevoegd Technasium 

docent. In het begin maakte ik onder 

andere groepen door leerlingen op 

alfabetische volgorde te rangschikken. 

In de loop der jaren is dat systeem om dat 

te doen veranderd tot wat het nu is.” 

Schakel
Door te weten welke eigenschappen 

een persoon heeft, grofweg in te delen 

in de groepen ‘emotioneel’, ‘mentaal’ 

en ‘fysiek’ is het ook gemakkelijker een 

functionerend team op te zetten. Gertjan: 

“Want dat is zo goed als de zwakste 

schakel.” 

Bovendien kan Human Dynamics de 

leerling helpen te realiseren waar hij 

goed in is en hierdoor nog beter worden. 

Gertjan lachend: “Moet je Messi leren een 

goede verdediger te worden of een nog 

betere spits?” 

Lichtgroen
Voor leerling Matijn is het inmiddels 

gesneden koek: “Ik ben lichtgroen, wat 

wil zeggen een combinatie van fysiek 

en emotioneel en herken mijzelf hier 

steeds meer in. Voor ik aan de slag ga, 

pak ik bijvoorbeeld eerst de planning erbij, 

terwijl een ander meteen aan de slag gaat 

met op het whiteboard schrijven.”

Chaos
De personen die in de fysieke (groene) 

groep zitten, verzamelen en analyseren 

eerst informatie voordat ze er mee aan 

de slag gaan. Human Dynamics typeert 

ze als de regelneef. Blauw, met als 

kerneigenschap mentaal, staat symbool 

voor de koele kikker. Hij of zij werkt liever 

alleen, zet alles op een rijtje en bepaalt 

een volgorde gebaseerd op het feit of 

het voor hem / haar belangrijk is.  De 

rode, emotionele, persoon is van de 

‘gezelligheid.’ Dat kan voor een goede 

sfeer in de groep zorgen, creatieve 

ideeën, maar ook voor chaos. De 

combinatie van alle drie is in de regel een 

goed functionerend team.

Functioneren
Het klinkt ingewikkeld, maar door elkaar 

én de verschillende types te leren kennen, 
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Door middel van Human Dynamics jezelf en je ‘team’ verbeteren

“ Moet je Messi leren een goede verdediger 
te worden of een betere spits?”

is het voor de leerlingen en docenten 

vanzelfsprekend geworden. En hoe maak 

je anders een groep? “Het werkt sowieso 

veel beter dan groepen, die geen klik 

met elkaar hebben, samen zetten omdat 

hun achternaam begint met dezelfde 

of de daarop volgende letter”, verzekert 

Gertjan. Matijn: “Je weet op deze manier 

wat je aan elkaar hebt. Natuurlijk wil 

ik wel een gezellig groepje, maar het 

moet vooral ook functioneren. Het gaat 

tenslotte wel om mijn eindproject.”

De groepen worden overigens ook vaak 

anoniem gemaakt, zodat leerlingen alleen 

kaartjes van medeleerlingen kunnen 

kiezen gebaseerd op eigenschap en 

kleur, zonder dat ze weten welke persoon 

er bij hoort. 

Gezagsverhouding
Als docent ziet Gertjan bij de leerlingen 

duidelijk de groei qua zelfkennis: “Ik weet 

niet of je in vijf of zes jaar verandert 

van kleur of type, maar ik weet wel 

dat je een beter idee krijgt van wie je 

bent.” Dankzij die groei verandert ook 

de ‘gezagsverhouding’ volgens hem:  

“Bij de brugklas moet je ze veel meer 

aan het handje ergens naartoe nemen, 

nu (in dit geval het laatste leerjaar) 

zijn de leerlingen bijna zelfstandige 

volwassenen en is mijn rol meer 

coachen.” 

Hiërarchie
Matijn beaamt dit: “Voor mij was hij 

eerst een docent en nu iemand met wie 

ik op school ‘om ga’ en waar ik goed 

mee kan praten. Ik merk ook dat er bijna 

geen hiërarchie meer is, want dat is 

ook helemaal niet nodig.” Als docent 

vereist het wel extra vaardigheden: 

jezelf kwetsbaar opstellen en de leerling 

loslaten. Gertjan: “Maar als je dan van de 

leerling iets terugkrijgt, zijn ze ook het 

beste klankbord dat er is…”

Het maakt de cirkel rond, want zo leert 

niet alleen de leerling, maar ook de 

docent zichzelf beter kennen. 

Rest alleen nog de vraag: 

Welke kleur ben jij?
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Human Dynamics is 
één van de methodes 

welke op ‘t Rijks 
gebruikt wordt om 
projectgroepen te 

vormen. Een ‘tool’ die tot 
ver buiten de opleiding 

gevolgen heeft.



De wereld en jezelf leren kennen dankzij Internationalisering

“ Dankzij de uitwisselingen heb ik 
meer zelfvertrouwen”

Jezelf leren kennen door de wereld te verkennen. Kort door de bocht kan je 
‘Internationalisering’  zo wel uitleggen, al komt er natuurlijk meer bij kijken. Op ‘t Rijks 
is er veel aandacht voor het maken van reizen, deelnemen aan uitwisselingen én 
projecten in het buitenland. Daarvoor gaan overigens niet alleen de leerlingen op pad…  

Gerry Mathijssen lachend: “Ben je weer 

eens op school Gerry? Dat hoor ik mijn 

collega’s vaak zeggen…” Als één van de 

twee coördinatoren van Internationalisering 

is hij veel onderweg, al mist hij door al het 

‘verplichte’ reizen ook wel eens iets. “Een 

uitwisseling voor job shadow, is dat wel 

een Nederlands woord trouwens? Dat is er 

nog niet van gekomen, moeten ze nog meer 

lessen van mij vervangen…” Want naast het 

coördinatorschap, staat hij ook gewoon 

voor de klas.

Projectplannen
Het klinkt allemaal leuk, maar de vele 

uitwisselingen regelen, is ook hard 

werken. Van subsidieaanvragen maken 

en projectplannen schrijven, tot visa 

regelen, gastgezinnen benaderen en het 

geheel plannen. Op dat gebied heeft Gerry 

misschien wel het meest geleerd tijdens 

zijn carrière als internationalisering 

coördinator. “Heb je mijn bureau gezien? 

Dat is het meest gevulde van iedereen 

hier...” vertelt hij lachend.

“Ik ben van mezelf best chaotisch. Dit 

werk dwingt mij om dingen goed op een 

rijtje te zetten.”

Uitwisselingsproject
Internationalisering telt diverse facetten. 

Zo is er de verplichte uitwisseling van 

één week voor Tweetalig Onderwijs 

(TTO) met leerlingen uit Ierland, een 

uitwisselingsproject waarbij docenten 

twee weken aan het reilen en zeilen op 

andere school ‘snuffelen’ en projecten 
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waarbij leerlingen diverse landen aandoen 

rondom een thema zoals bijvoorbeeld 

democratie. Daarbij werden Sicilië in Italië 

en het Spaanse Barcelona aangedaan, 

maar bezochten scholieren uit deze 

plaatsen ook Bergen op Zoom. 

Zelfvertrouwen
Voor de leerlingen heeft een bezoek 

aan het buitenland vele voordelen. 

Laurélie Mathé is er stellig over: 

“Dankzij de uitwisselingen heb ik meer 

zelfvertrouwen, ben ik zekerder geworden. 

Iedereen die ik ken die er aan meedeed 

is een stuk(je) gegroeid.” Ook in haar 

omgeving ziet ze dit terug: “Ik heb een 

vriendin die eerst zelf niet eens goed 

voor de klas durfde te staan voor een 

presentatie. Tijdens de uitwisselingen 

leerde ze beter presenteren. Nu geeft ze 

zelfs met dansles optredens voor publiek. 

Dat is wel een heel andere richting qua 

zelfvertrouwen.”

Trots
Dat is trouwens volgens haar niet het 

enige voordeel. Trots: “Ik heb er zoveel 

vrienden aan overgehouden.” Juist omdat 

de contacten dieper gaan tijdens een 

dergelijke reis. Waar je normaal met een 

klas op pad gaat en terug kan vallen op 

bekende gezichten om je heen, gooit een 

uitwisseling je in het diepe. “Het leert je in 

een groep functioneren, die je niet kent.” 

Zelf kreeg ze door de reizen de smaak te 

pakken en zodoende zette ze haar ‘eigen’ 

project op in Barcelona en besloot ze haar 

gastgezin uit Sicilië op te zoeken, om het 

alleen op surfkamp gaan naar Amerika 

maar niet te noemen...

Keuzes
Reizen mag dan als plezier hebben in 

het buitenland klinken, maar vereist ook 

letterlijk grenzen leren stellen. “Ik moet 

goed aanvoelen of ik iets aankan”, vervolgt 

Laurélie: “Ik volg nu vijf jaar het vwo 

zonder moeite, maar én op reis zijn, én 

leren, én mijn band én rijles is best veel. 

Daardoor leer je keuzes maken.”

Cybercrime
Een volgende uitwisseling besloot ze 

daarom over te slaan, zodat ze wél naar 

de conferentie Model United Nations kan 

gaan. “Dat is een bijeenkomst in Berlijn 

waarbij de werking van de Verenigde 

Naties wordt nagespeeld.” Het thema dit 

jaar? Warfare Against Cybercrime. Niet 

alleen goed voor je taal, weet Gerry, maar 

ook om eens vanuit iemand anders zijn 

perspectief te denken: “De leerlingen 

gaan hun eigen standpunten naar de 

achtergrond brengen en die uitdragen van 

het land dat ze vertegenwoordigen. Dat 

zijn de regels.” Laurélie: “Ik denk dat ik me 

best behoorlijk moet verdiepen, ik ga Israël 

vertegenwoordigen.”

Project
En zo blijkt dat er bij bijna alle facetten 

van Internationalisering veel kennis en 

leeswerk vereist is. Gerry: “Ik doe zowel 

de projecten begeleiden als zelf maken. 

Dat houdt ook in zorgen dat je het 

project en de subsidie krijgt.” Dat gaat 

volgens hem al snel om 50 á 60 pagina’s 

papierwerk voor het plan alleen. Het 

gehele project? “Honderden uren werk, 

met tussenevaluaties.” 

Coachen
Klagen hoor je hem niet: “Werken aan 

dit soort projecten is vooral jezelf 

ontwikkelen, dat doe je overigens niet 

alleen, maar ook met collega’s.” Doordat 

het coördinatorschap op dit moment nog 

een duo functie is, kan er veel van zijn 

mede-coördinator geleerd worden. Gerry: 

“Natuurlijk heb ik ook een cursus gehad, 

maar ik leer ontzettend veel van mijn 

collega Jan Vijfhuizen die mij coacht. 

Hij doet dit vak al vijftien jaar. Gelukkig is 

hij er voorlopig nog.”

Maar net zoals de leerlingen tijdens een 

reis er zelf voor staan, zal hij het als 

docent in de toekomst ook alleen moeten 

doen. Nou ja, alleen? Met zoveel kennis 

en ervaren docenten én leerlingen om je 

heen, sta je er natuurlijk nooit écht alleen 

voor… 
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Mentorcoaching als tool om de leerling nog beter te kunnen begeleiden

“  Mentorschap valt of staat met de 
persoon, kennis en vaardigheden”

Dat een leven lang leren niet alleen voor leerlingen, maar ook voor docenten opgaat, 
spreekt voor zich. Maar dat zij hierbij net als hun eigen leerlingen ook een mentor(-
coach) krijgen, is nieuw. Op ‘t Rijks wordt deze methode ingezet om de mentoren dé 
tools te geven om het maximale uit hun mentorschap te halen. In de praktijk levert dit 
bijzondere ervaringen en goede resultaten op.

Tommy van der Veer geeft al enkele jaren 

les op ‘t Rijks en is dit jaar voor het eerst 

mentor. Dit is een belangrijke functie, 

want je begeleidt leerlingen met alles wat 

nieuw is of waarover ze vragen hebben, 

bent vertrouwenspersoon voor hen én 

contactpersoon tussen zijn docententeam, 

ouders en de leerlingen zelf. Kortom: een 

taak die veel van je eist, maar als je het 

goed doet je ook véél geeft, weet Tommy.

Vaardigheden
Yolanda van den Boer is mentorcoach op de 

school: “Tommy zit bij mij in de kweekvijver”, 

vertelt ze enthousiast. “We hebben tot 

de herfstvakantie wekelijks, en daarna 

tweewekelijks contact. 

Wat heb je nodig? Waar loop je vast? Hoe 

kan je dat oplossen… Of wat is voor deze 

problemen het juiste verwijsloket.” Haar 

werk is vooral vraag- en aanbodgericht. Er 

zijn 10 cursussen per jaar, waar mentoren 

uit de kweekvijver aan meedoen. Het 

gaat hierbij om uitleg over onder andere 

ouderavonden, groepsvorming  en de 

kennismakingsavond. 

Scholing
In deze scholingen komen die thema’s 

aan bod, waar elke mentor mee te maken 

krijgt in zijn mentoraat. Denk daarbij aan:  

positieve groepsvorming in de mentorklas, 

moeilijke gesprekken voeren met ouders of 

in gesprek gaan met de puber. 

Buiten de kweekvijver is elke mentor in de 

gelegenheid om aan te kloppen als hij of zij 

ergens tegenaan loopt of aan te schuiven 

bij een scholing. In de praktijk gebeurt dat 

dan ook regelmatig. 

Wandelstok
Om de taak van de mentor te beschrijven, 

gebruikt Yolanda een plaatje met daarop 

twee wandelaars waarvan de grootste 

met rugzak en wandelstok als metafoor: 

“Daar waar de leerling de wandelstok nodig 

heeft, kan hij hierop steunen, maar het is 

wel de bedoeling dat de mentor deze later 

weer terug krijgt en de leerling het op eigen 

kracht doet.”

Pesten
De rugzak bevat de nodige tools en 

kennis die de mentor in kan zetten om 

zijn werk te doen. Tommy kreeg er twee 

voor aanvang van de zomervakantie in 

de vorm van boeken. Over het ‘Handboek 

voor positieve groepsvorming’, vertelt 

hij: “Daarvan heb ik onder andere veel 

geleerd over groepsdynamica.” Meteen 

na de vakantie paste hij zijn kennis toe in 

een kennismakingsspel. “In dit geval door 

leerlingen op volgorde van lengte te zetten. 

Daar leer je veel van! Wie raakt elkaar aan? 

Wie neemt het heft in handen? Wie staat 

stilletjes achteraan?” In vrij korte tijd weten 

de mentoren middels dit soort oefeningen 

van de mentorklas ook een héchte groep 

te maken. Tommy: “Ik heb geprobeerd 

mijn mentorklas voor de herfstvakantie te 

vormen, dat vermindert pesten.”
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Vertrouwen
Een voorbeeld dat tekenend voor de 

samenwerking tussen leerling, mentor en 

mentorcoach is, is het verhaal van een 

jongen die ‘uit de kast’ wilde komen.

Tommy: “Na een les kwam hij naar mij toe 

om te vertellen dat hij op jongens viel. 

Eigenlijk was dat op de basisschool al 

duidelijk en omdat er een paar klasgenoten 

met hem mee waren naar de nieuwe 

brugklas, was hij bang dat het roddelen wel 

snel zou gaan beginnen. Daarom wilde hij 

het de klas graag vertellen…”

Emoties
Met het verhaal klopte de mentor bij 

Yolanda aan om advies. Zij kwam met de 

suggestie om met de leerlingen in een 

kring te gaan zitten en door middel van het 

Gevoelswereldspel aan de slag te gaan. 

Tommy: “Van tevoren had ik hem het kaartje 

‘moedig’ en ‘hoopvol’ gegeven.” 

Aan de hand van het spel, ging de klas in 

gesprek over emoties. “Toen hij aan de 

beurt kwam, vroeg ik waarom hij deze 

kaarten had”, vervolgt Tommy: “Toen sloeg 

de spanning wel een beetje toe.” Nadat het 

hoge woord met hulp van de mentor er uit 

kwam, accepteerde iedereen het zonder 

problemen. Tommy trots: “Niemand had er 

moeite mee!”

Succeservaringen
Het zijn de succeservaringen die zijn 

werk zo mooi maken. En juist daarom is 

het belangrijk om te helpen deze tools 

te ontwikkelen. Yolanda: “Ik had al snel 

in de gaten dat het mentorschap valt 

of staat met de persoon, zijn kennis en 

zijn vaardigheden.” Om deze helder te 

maken, schreef ze een mentorprofiel, dat 

ze ‘Mentorrijk’ noemde. Haar werk mag 

dan vooral bestaan uit het begeleiden 

van jonge mentoren uit met name de 

onderbouw, toch breidt haar werkveld zich 

steeds verder uit. Lachend: “Laatst kwam 

ook een mentor van vwo5 met een casus 

en  om advies naar mij toe.”

Strafwerk
Veel van het werk zit in de benadering van 

de jongeren, weten ze beiden. Tommy: 

“Moet een kind nablijven? Dan kan ik 

strafwerk laten maken en als dat verdiend 

is, gebeurt dat ook. Je kan echter ook 

een gesprek voeren over waarom een 

kind bijvoorbeeld wederom de verkeerde 

schoolspullen bij zich heeft of geen 

huiswerk heeft gemaakt. Soms zit daar iets 

achter.” Yolanda bevestigend: “Het gebeurt 

niet zomaar, geen enkel kind wil opvallen.” 

Door het gesprek aan te gaan, komt het 

werkelijke probleem in de regel snel naar 

boven en kun je samen naar een oplossing 

zoeken.

Om die reden hanteren ze beiden hetzelfde 

motto: “Het is heel gemakkelijk om te 

praten over het kind, maar veel belangrijker 

om te praten mét het kind.” Zo worden bij 

oudergesprekken regelmatig de leerlingen 

betrokken en ontstaat er een sterkere 

verbinding tussen mentor, ouders  en 

leerling. En daarmee is volgens Tommy de 

cirkel rond: “Als mentor ben je er toch voor 

de leerlingen?” 
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Renske Rietbergen: 

“ In het begin van de mentorlessen 

leer je de school kennen en speel je 

spelletjes om elkaar beter te leren 

kennen. In het begin is dat enorm 

fijn, omdat bijna niemand elkaar 

kent. Bij de mentor kan je aangeven 

of er problemen zijn en hij helpt je 

altijd op weg. Hij kijkt samen hoe 

we bepaalde situaties op kunnen 

pakken en helpt je ook met het 

plannen voor de toetsweek.” 



Ondernemend leren als uitdaging om havisten klaar te stomen

“ Op ‘t Rijks dagen ze je altijd uit om 
dat stapje hoger te zetten”

De havo vormt de grootste afdeling op ‘t Rijks. “Het hart van de school”, vat conrector 
Iris Rijke het mooi samen. “En dat hart draag ik hoog!” Er is hier veel beweging en 
innovatie gaande, want de samenleving verandert. Scholen moeten mee veranderen 
om kinderen voor te bereiden op de maatschappelijke uitdagingen..

De nieuwe insteek stimuleert ook de 

docenten om met extra daadkracht aan 

de slag te gaan. De maatschappij heeft 

initiatiefrijke jongeren nodig die zich niet 

afwachtend opstellen. Ondernemend en 

actief in het leven staan biedt kansen 

en mogelijkheden. De havo-leerling dient 

hiervoor uitgedaagd te worden en daar 

past het concept ‘ondernemend leren’ 

perfect bij, stelt Iris. 

Jongvolwassenen
Waar voor de leerling het ‘eindproduct’ 

zijn diploma is, is dat voor de docent 

de ontwikkeling en het succes van zijn 

leerling. Iris: “Als onderwijsinstelling 

moeten we onszelf altijd afvragen 

waarom we er toe doen.” Het 

antwoord daarop weet ze dan ook 

duidelijk: “Leerlingen komen hier 

binnen als kinderen en gaan weg als 

jongvolwassenen om de volgende stap in 

hun loopbaan te maken; het hbo. Daarop 

moeten wij ze voorbereiden.” 

Kennis
Naast het aanleren van kennis, wordt 

daarom ook veel aandacht besteed aan 

het ontwikkelen van vaardigheden en van 

een ondernemende houding. We leren 

ze om bewuste keuzes te maken voor 

zichzelf. Met name dat laatste is enorm 

belangrijk voor de toekomst, benadrukt de 

conrector.

Eigenschappen
Kernwoorden daarvoor zijn zelfkennis, 

evalueren, probleemoplossend vermogen 

en het eigen leerproces kunnen sturen. 

Deze vaardigheden komen enorm van pas 

bij het maken van het Profiel Werkstuk 

(PWS) dat in het vijfde jaar wordt 

gemaakt. Bij leerling Sander van Gurp 

vallen de puzzelstukjes in dit PWS, waarin 

hij een ondernemingsplan schrijft, dan 

ook prima samen.

Agency
Sander enthousiast: “We konden wel een 

ondernemingsplan voor een autogarage 

uitschrijven, maar daar voelde ik niks 

voor. Dat concept bestaat al.” 

Hij koos ervoor een geheel andere richting 

in te slaan en iets vernieuwends te 

bedenken. “Een ‘agency’ dat alles regelt 

om naar een feest te gaan. Stel je wilt 

graag naar De Toppers? Wij regelen het 

van A tot Z. Er zijn pakketten van brons 

tot platina. Iedere stap is luxer, beter…” 

Iris lachend: “En duurder..” “Van een rit 

met een bus op en neer, een VIP tafel, 

tot de gehele avond een privé-bediende, 

limousine vervoer en naderhand een 

verblijf in een penthouse.”

Echt
Een mooie droom zul je zeggen, maar 

het plan gaat verder en bevat niet alleen 

het concept, maar ook hoe geldzaken en 

marketing geregeld worden. 
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Iris: “Het doel is het maken van een 

werkstuk dat écht realistisch is, waarin 

de vaardigheden die leerlingen hebben 

ontwikkeld, toegepast worden. Het 

ondernemingsplan voor de opdracht is 

wél fictief, maar tegelijkertijd levensecht. 

Sander, die samen met zijn projectpartner 

de lat hoog legt: “In principe, als ik zou 

willen, kan ik er zo mee naar de bank 

stappen.’ Om de boel extra aan te 

scherpen, laat hij zijn plan door kennissen 

uit de echte zakenwereld dubbelchecken. 

Uitdagen
Het PWS zelf valt in dit geval onder 

het vak economie, maar combineert 

vaardigheden en kennis die hij tijdens 

zijn gehele schooltijd opgedaan heeft. 

Economie docent Thomassen coacht 

Sander bij het project door al vanaf het 

begin mee te kijken en, waar nodig, bij te 

sturen. Sander: “Op ‘t Rijks dagen ze je 

altijd uit om dat stapje hoger te zetten 

en alles wat er in zit uit te halen. Ik ben 

begonnen op de mavo. Daar zag mijn 

docent economie dat ik ook interesse had 

in ondernemen. Juist daardoor ben ik naar 

de havo gegaan.“ 

Toekomst
Sander is volgens Iris met zijn PWS-project 

een voorbeeld hoe het in de toekomst 

moet gaan. Dan gaan leerlingen, bewust 

en onbewust, vanaf dag één geïntegreerd 

in een doorlopende lijn tijdens alle vakken 

werken aan vaardigheden die tezamen 

komen in het PWS. 

Er ontstaat op die manier meer 

eigenaarschap over hun eigen leertraject. 

Ook ondernemende projecten en 

workshops, al dan niet zelfbedacht door 

leerlingen, verbeteren de betrokkenheid 

en motivatie.

Workshops
Deze kunnen variëren van onderwerpen 

van robotisering tot Linkedin of 

nepnieuws. Allen bedoeld om de leerling 

aan het denken te zetten over wat er 

kan en niet kan en waar de interesse ligt 

en waar juist niet. Want de baan van de 

toekomst, hoe deze er ook uit mag zien, 

vereist een vooruitstrevende houding 

waarin je zelf kritisch zaken af kan wegen 

en beslissen. De toekomst mag zodoende 

onbekend zijn, een ding is op ‘t Rijks zeker 

en dat is, wat er ook verandert, dat de 

school altijd een boeiende leeromgeving 

en een prikkelend klimaat blijft bieden. 
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Leerlingen komen hier 
binnen als kinderen 

en gaan weg als 
jongvolwassenen.



Onderzoekend Leren als basis voor ontwikkelen van vaardigheden

“ Door over de grenzen te gaan, 
neem je denkkaders weg”

India? Noorwegen? ‘t Rijks in Bergen op Zoom? Ogenschijnlijk hebben ze niks met 
elkaar te maken, maar wie iets verder kijkt, komt er al snel achter dat deze én vele 
andere werelden samenkomen tijdens Onderzoekend Leren. Een methodiek waarbij 
leerlingen én docenten letterlijk en figuurlijk de grenzen opzoeken.

Lambèrt van de Wiel kan er enthousiast 

uren over praten. Samen met Mandy 

Wagemakers en een team van andere 

docenten werken ze, ieder vanuit het eigen 

vakgebied, met de methode Onderzoekend 

Leren. Lambèrt: “In de maatschappij én 

in het onderwijs zie je een transitie dat 

vaardigheden belangrijker zijn dan de 

kennis die je hebt, al is het laatstgenoemde 

ook niet totaal onbelangrijk. 

De maatschappij verandert zo snel dat je 

allerlei vaardigheden nodig hebt om flexibel 

te kunnen zijn. 

Parate kennis geeft je een referentiekader 

en het helpt je om verbanden te kunnen 

leggen.“

Stimuleren
Welke competenties en vaardigheden 

een leerling dient te hebben, staat in

het Academisch Referentiekader dat 

is opgesteld door WON (Wetenschaps 

Oriëntatie Nederland). Met de methode 

Onderzoekend Leren stimuleren we 

kinderen deze vaardigheden eigen te maken 

op een onderzoekende manier. Hoe dat er 

in de praktijk uitziet, kan heel verschillend 

zijn weet Mandy: “Een kritische attitude 

is belangrijk. Bijvoorbeeld niet zonder 

meer iets geloven wat in de krant staat.” 
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Manipulatie
Tijdens haar vak biologie ging ze aan 

de slag met het nieuwsbericht over 

de genetisch gemanipuleerde baby in 

China.  Leerlingen gebruikten dit artikel om 

enerzijds zelf de biologische kennis eigen 

te maken over celbiologie en genetica, 

anderzijds gingen zij aan de slag met 

‘kritische attitudevorming.’ Kan dit? Is dit 

ethisch verantwoord? En waarom is er 

zoveel commotie over?” 

Kaders
Vaardigheden die tijdens een dergelijk 

onderzoek getraind worden, zijn niet alleen 

kritisch denken, analyseren en informatie 

opzoeken, maar ook reflecteren, allerlei 

procesvaardigheden en bijvoorbeeld 

presenteren. In eerste instantie gaat het 

over biologie”, vervolgt Mandy: “Maar 

uiteindelijk leren de leerlingen vaardigheden 

aan buiten het vak, waar ze ongeacht hoe 

de toekomst eruit zal gaan zien profijt van 

zullen hebben… We dagen onze leerlingen 

uit zich te ontwikkelen: ”Juist buiten de 

vaste kaders gaan, verbreedt enorm je 

horizon beaamt ze.

Grenzen
Niet alleen leerlingen, maar ook docenten 

gaan daarom regelmatig letterlijk de grens 

over om te leren van hoe het er in het 

buitenland aan toegaat. Voor Mandy opende 

een reis naar Noorwegen haar ogen: “Je 

eigen visie op onderwijs wordt soms 

beperkt door de grenzen die het ministerie 

hiervoor stelt. Door over de landsgrens te 

gaan, neem je kaders weg. Je verbreedt 

hierdoor je eigen horizon, waardoor je 

vrijer kunt denken.” Soms is het daarbij wel 

lastig dat ideeën die in het buitenland goed 

werken in Nederland moeilijk toepasbaar 

zijn vanwege onze onderwijswetten en 

maatschappelijke verschillen die groter zijn 

dan het onderwijs alleen. 

Kennis
Toch ziet ze genoeg mogelijkheden. “Er 

is binnen ’t Rijks een groep enthousiaste 

docenten die geschoold is door de 

Universiteit van Utrecht op het gebied 

van onderzoekend leren en leren 

onderzoeken. Zij zijn bewust en actief 

bezig om onderdelen van het academisch 

referentiekader terug te laten komen binnen 

de lessen/projecten die zij geven.” 

Onderzoek
Onlangs deed Mandy zelf onderzoek 

naar het implementeren van de manier 

van lesgeven zoals dat gebeurt in 

de wetenschapsklassen (leerlingen 

die bewust voor de nadruk op 

wetenschappelijk onderwijs gekozen 

hebben)  binnen de gehele vwo afdeling. 

Ze ging hiervoor in gesprek met 

leerlingen, leraren, coördinatoren WON en 

schoolleiders van verschillende scholen 

waar op een wetenschappelijke manier 

onderwijs gegeven wordt. 

Conclusies
De conclusies, die onder andere ingaan op 

ruimte binnen het onderwijsprogramma om 

een gehele onderzoekcyclus te doorlopen, 

het geven van uitdagend onderwijs binnen 

én buiten het vakgebied, het delen van 

kennis en vaardigheden en het concreet 

toepassen van wetenschappelijke 

leerlijnen vanuit het academisch 

referentiekader, worden onder andere 

gebruikt als advies naar de schoolleiding 

om het wetenschappelijk onderwijs op ‘t 

Rijks verder vorm te geven. 

Uitzondering
Jezelf continu verbeteren is volgens 

Lambèrt het hoogste doel dat je kunt 

bereiken: “Mijn werk bestaat vooral uit 

het verbeteren van jezelf voor iedereen 

mogelijk te maken. Het accent op 

ieders talent geldt tenslotte voor ieder 

persoon in onze school. Voor leerlingen, 

docenten ondersteunende dienst én 

voor schoolleiders.”  Elkaar coachen, 

draagt hieraan bij, maar ook externe 

expertise binnenhalen ter inspiratie 

helpt. Zo was onlangs de bekende 

wetenschapsjournalist Diederik Jekel 

te gast. Lambèrt: “Dat is natuurlijk 

fantastisch. Samen in gesprek over het 

wetenschappelijk onderwijs en hoe wij als 

school voorbereidend daarop kunnen zijn.”

Feedback
Aansprekende gasten als Jekel en 

universitair docent van het jaar Meindert 

Flikkema zorgen voor input van buitenaf. 

Maar ook dichterbij wordt feedback 

verzameld. Lambèrt: “Alle docenten van het 

vwo nemen bij hun leerlingen een enquête 

af over hoe zij de lessen beleven. Hierdoor 

krijgen ze persoonlijke feedback. 

Dat is een nieuw aspect waarmee we 

vorig jaar begonnen zijn en dat dit jaar 

uitgebouwd is wordt. Juist bedoeld om 

onszelf te verbeteren.”

Megaproject
Het vraagt een heel andere houding van 

docenten en dat stelt hen regelmatig 

voor een behoorlijke uitdaging. Dat zien 

we bijvoorbeeld ook bij diverse projecten 

die worden uitgevoerd. Het Go Green 

Project is daar een mooi voorbeeld van. 

“Een megaproject waar ik als conrector 

vwo erg trots op ben. Wat de leerlingen 

en docenten hier neerzetten is echt 

indrukwekkend.”

Mumbai
In het project gaan leerlingen van ‘t Rijks, 

tegelijkertijd met leerlingen uit Mumbai, 

aan de slag met diverse onderzoeken naar 

aspecten van duurzaamheid. “Bijvoorbeeld 

Energy Saving at Home, onderzoek doen 

naar de luchtkwaliteit of het meten van 

energieverbruik. Elke groep doet hiervan 

een bepaald aspect, terwijl men in India 

parallel hetzelfde doet. De resultaten 

worden vervolgens gedeeld door middel 

van digitale media als Skype.” 

Samenkomst
Hierbij komen veel dingen samen, 

zoals het onderzoek, maar ook 

leren uit de verschillen die de twee 

deelnemersgroepen hebben in zowel 

de resultaten als de aanpak. Want ook 

deze varieert per land en cultuur wat 

eveneens een leermoment is. Zodoende 

telt niet alleen het doel, maar juist ook 

de manier waarop het bereikt wordt. 

Bovendien wordt het gekoppeld aan de 

leerdoelen voor het vak Engels omdat de 

schriftelijke en mondelinge communicatie 

allemaal in die taal verloopt. Lambèrt vol 

enthousiasme: “Allerlei aspecten van het 

Academisch Referentiekader worden hier 

in één onderwerp samengebracht.” En dat 

had zonder de inzet van docenten, die zelf 

ook hun nieuwsgierig- en leergierigheid 

bij projecten gebruiken om deze te 

optimaliseren en uitdagender te maken, 

nooit op een dergelijk hoog niveau gekund!
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De sportklas daagt leerling én docent uit op eigen niveau

“ Iedereen heeft de mogelijkheid te 
verbeteren en succes te beleven”

Iedere drie weken een nieuwe sport ontdekken én twee uur extra sportles bovenop 
de normale uren. Dat vat de sportklas van ‘t Rijks samen. Met disciplines als boksen, 
mountainbiken en waterpolo ben je letterlijk en figuurlijk veel in beweging. Ook voor de 
docenten Lichamelijke Opvoeding is stilzitten er niet bij als ze alle ontwikkelingen bij 
willen benen. 

Sanne Botermans is één van hen en 

vertelt vol enthousiasme over hoe haar 

vak, en daarmee ook zijzelf, continu in 

beweging is. Anno 2019 is inspelen op 

de verwachtingen van leerlingen en ze 

zo beter bij de les(sen) betrekken een 

belangrijke taak. 

De lichamelijke opvoedingsdocente is er 

duidelijk over: “Voor leerlingen gaat het 

er soms haast meer om dat het leuk is in 

plaats van om te leren, maar dat is ook 

weer niet de bedoeling.”Als docente is het 

haar taak om de balans te zoeken tussen 

de ‘funfactor’ om de jongeren bij de les te 

betrekken en de lesdoelen. 

Groei
In deze rol groeit ze, na tweeënhalf jaar 

les geven op ‘t Rijks, nog steeds: “Door 

meer les te geven, krijg je meer ervaring. 

Bijvoorbeeld over hoe de leerlingen op 

elkaar reageren of op mij. “Het resultaat 

is meer vrijheid om wél de lesstof te 

behandelen, maar tegelijkertijd niet te strak 

het voorbereide lesprogramma te volgen. 

Hierdoor ziet ze dat het de leerlingen ook 

weer extra motiveert. 

Motivatie
“Al is dat bij sportklas niet echt nodig”, 

vertelt ze lachend. “De motivatie is érg 

hoog, je hoeft ze eigenlijk niet te motiveren. 

Bijsturen soms wel. De leerlingen zijn 

erg competitief en willen graag partijtjes 

en wedstrijden doen. Het is daarbij héél 

belangrijk dat leerlingen met respect met 

elkaar omgaan.” 

Sportdynamica
Hierbij komt sportdynamica om de hoek 

kijken, maar ook ervaring in de groep 

aansturen. 

“Tijdens een partijtje is er een ‘vrije 

situatie,’ hier moeten leerlingen mee om 

kunnen gaan. Bijvoorbeeld door winst 

en verlies te accepteren, of te begrijpen 

dat als je tegen elkaar aanloopt met het 

voetballen dat dit per ongeluk is.” 
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Bodhi Hennekens: 

“ Sport is voor mij enorm belangrijk. 

Ik heb voor sportklas gekozen, 

omdat naast de uren gym die je 

hebt je nog meer sport krijgt! Je 

leert tijdens de sportklasuren 

sporten, waarvan ik vooraf niet 

eens wist of ze bestonden! We 

hebben op dit moment al aan 

tafeltennis, skiën en snowboarden 

gedaan. Naast de vele extra 

sporten zijn we ook op een 

excursie geweest naar het NAC 

stadion en zijn we op dezelfde dag 

gaan schaatsen. We sluiten het 

jaar af met het sportkamp!“ 



Door zichzelf continue te evalueren en 

dankzij feedback van docenten in haar 

vakgebied, groeit ze als docente, waardoor 

de lessen steeds een beetje beter worden. 

Geluk
Groei mag dan belangrijk zijn, nieuwe 

vaardigheden zijn dat ook. Daarom gaan 

de LO-docenten jaarlijks naar de Thomas 

Dag om zichzelf bij te scholen door middel 

van workshops. “Vorig jaar leerde ik daar 

Burner Games kennen. Deze kan iedereen 

doen, maar ook iedereen winnen. Door het 

gebruik van een dobbelsteen speelt zowel 

geluk een rol als het feit dat je goed bent in 

de sport.” 

Uitdagen
Een andere belangrijke taak van de leraren 

is om iedereen op zijn of haar niveau uit te 

dagen. “Aanbod gedifferentieerd naar het 

niveau van de leerlingen”, noemt Sanne het.

“Bijvoorbeeld een partijtje indelen door in 

één groep de jongens en meiden te zetten 

die lid zijn van een voetbalvereniging en in 

de andere de onervaren spelers. Zo heeft 

iedereen de mogelijkheid zich te verbeteren 

en succesbeleving te hebben.“  

Adrenaline
Dit principe wordt ook gehanteerd bij spor-

ten die door externe sport experts gegeven 

worden. Hierbij leren de docent én de exter-

ne expert van elkaar: “Een voorbeeld is bij 

het mountainbiken. Leerlingen denken dat 

ze ‘gewoon’ rondjes gaan fietsen. Als ze dan 

met flinke snelheid heuvel op én af gaan, 

zorgt dat toch wel voor adrenaline. Voor de 

één is dat vermoeiender en uitdagender dan 

voor de ander, dus wordt het programma 

aangepast op snelheid van de leerling, of 

wordt er een heuvel weggelaten.” 

Skiën
Naast feedback van de vakgroep en 

experts, brengen docenten ook eigen ‘privé’ 

ervaring  in om de lessen te verbeteren. 

Bij Sanne komt meteen haar achtergrond 

met skiën in beeld. “Ik heb een opleiding tot 

ski anwärter, daarmee mag je in Oostenrijk 

les geven. “Bij de eerste skiles ziet ze dat 

jongeren alleen een pizza (v-vorm) kunnen. 

De expert van de locatie geeft de les, maar 

Sanne stuurt waar nodig bij. “Ik kan door 

mijn ervaring extra aanwijzingen geven, 

waardoor je de leerlingen snel beter ziet 

worden. 

Sommige kunnen uiteindelijk zelfs binnen 

drie lessen synchroon naar beneden skiën.”

Toekomst
En de toekomst van sportonderwijs? 

“Tijdens de thema dagen zie je heel veel 

leuke, verschillende spelvormen en wat 

hip en hot is. Zo heb ik daar een workshop 

gevolgd waarin uitgelegd werd waarom 

computer games verslavend zijn en hoe 

je dat in de praktijk toe kan passen.” 

Het is natuurlijk koffiedik kijken, maar 

spelenderwijs zaken aanleren of conditie 

opbouwen, heeft een enorm potentieel. 

“Bijvoorbeeld warm lopen door steen, 

papier, schaar te spelen. Het team dat als 

eerste iedereen aan de overkant heeft, wint 

en iedereen heeft zijn warming-up gehad.” 

Sanne ziet de komende jaren de nodige 

sportieve uitdagingen voor haarzelf en 

haar team. Want op ‘t Rijks ligt de focus niet 

alleen op de leerlingen om het maximale uit 

zichzelf te laten halen, maar dat geldt ook 

voor de docenten. En als sportleraar valt 

de lat altijd een beetje hoger te leggen…
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Technasium ‘t Rijks is uitdaging voor leerling én docent

“ Bouwen aan de toekomst, begint 
met bouwen aan jezelf”

Maak kennis met het Technasium op ‘t Rijks, een opleiding waarbij door middel van 
projecten van échte bedrijven geleerd wordt. Een geheel andere aanpak voor wie 
‘regulier’ leren gewend is,  zowel voor de leerlingen als docenten, die overigens liever 
als coach beschreven worden. En het mooie? Tijdens het realiseren van het project, 
wordt er niet alleen het eindproduct ontwikkeld...

Authentiek
“Als je geïnteresseerd bent in het oplossen 

van problemen die een relatie hebben met 

bètavakken zit je hier op je plek”, vertelt 

docent Marijke van der Kaaden. “Vooral als 

je het leuk vindt om ‘dingen’ te onderzoeken 

en op te lossen.” De nadruk ligt daarbij 

op échte authentieke problemen van 

bedrijven. “Een stinkende casus, waar de 

opdrachtgever écht mee zit.” 

Niet zomaar een verzonnen projectje dus…  

Samen met leerling Noah Duijn vertelt ze 

over de uitdagingen van het Technasium. 

Scrummen
Als middel om doelen te bereiken wordt o.a. 

scrummen gebruikt, een methode waarbij 

je een opdracht in kleinere delen verdeelt 

om deze vervolgens weer in subtaken uit 

te splitsen. Deze voer je, samen met jouw 

team, in korte ‘sprintjes’ uit. Ieder teamlid 

krijgt hierbij bepaalde taken. 

Het doel is het project stapsgewijs tot 

een goed eind te brengen, maar ook om 

belangrijke vaardigheden als samenwerken, 

plannen en organiseren te ontwikkelen.

Tijdsnood
Noah, lachend: “Het gaat in het begin goed, 

dan wordt het gaande weg moeilijker. 
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Misschien komt dat ook wel omdat we 

soms taken een tijd uitstellen en je toch een 

beetje in tijdsnood komt.” Lastig, want aan 

het eind moet het project af én toonbaar 

zijn. “Je moet het toch kunnen presenteren”, 

benadrukt hij.

Werk
En bij dat plannen en zaken in goede banen 

laten lopen, komt de docent in beeld. 

“Situationeel coachen”, noemt Marijke het. 

“Waar en hoe je dat moet doen, hangt per 

groep af. Het wordt overigens niet altijd 

gewaardeerd als wij de leerlingen vragen 

of het werk wel op tijd af komt, zodra we 

constateren dat de planning mis gaat. Vaak 

zie je ze daarna de laatste weken keihard 

werken.” 

Uitdaging
Noah: “Gelukkig weten de docenten waar ze 

mee bezig zijn.” Scrummen en het Techna-

sium stelt namelijk niet alleen de leerlingen 

voor uitdagingen, waarbij ze belangrijke 

competenties ontwikkelen, ook de leraren 

hebben er soms een flinke kluif aan alles bij 

te benen. Zo moeten ze zelf projecten uit 

het bedrijfsleven binnenhalen en vaardighe-

den continue blijven verbeteren.

Toekomst
Docent Marijke benadrukt het continue 

leerproces: “Wij hebben hiervoor natuurlijk 

een opleiding moeten volgen. Maar 

ook hierna moeten we genoeg leren en 

aanscherpen. Bijvoorbeeld hoe we in beeld 

krijgen wie wat doet. 

Gaandeweg loop je zo regelmatig tegen 

praktische problemen aan.” Een voorbeeld 

uit de praktijk is het realiseren van het 

‘bushokje van de toekomst.’ Het idee, 

-aangedragen door opdrachtgever Exterion 

Media-, is dat leerlingen bepalen hoe een 

halteplaats er uit gaat zien, inclusief de 

modernste media. 

“Dat kwam nog niet helemaal uit de 

verf”, vervolgt ze: “De conclusie was dat 

leerlingen zich vooral focusten op de 

vormgeving van het bushokje zelf, maar 

de media-toepassingen bleven een beetje 

achter. Voor ons de reden om de opdracht 

verder te moeten aanscherpen.” 

Keuze
Dat maakt voor de leerkrachten het 

Technasium continue uitdagend gedurende 

hun gehele loopbaan. De leerling die voor 

het Technasium kiest, zit hier drie jaar aan 

vast en moet dan een keuze maken of hij of 

zij er mee verder wil. 

Voor Noah, in het tweede jaar, is het 

nog een lastige. “Of ik dat wil, ligt aan de 

projecten. Sommige zijn leuk, sommige 

minder leuk. Hoe dat loopt, ligt ook een 

beetje aan de leerlingen met wie je werkt. 

De één werkt hard, de ander niet.” Iets wat 

volgens Marijke volstrekt normaal is, omdat 

men juist leert samenwerken en de taken 

verdelen, wat niet altijd even gemakkelijk 

is in het begin. Ook de sfeer is voor Noah 

bepalend. “Als het project een beetje op 

gang komt, is het zeker geen straf om op 

het Technasium te zijn!”

Omgedraaid
Ook Marijke benadrukt het tijdspad van 

drie jaar. “Als je in het begin op je gezicht 

gaat, geeft dat niet. Het gaat er niet om 

dat het altijd goed gaat, maar om het leren 

van vaardigheden, opdoen van kennis 

en het ontwikkelen van een ‘kritische 

attitude’. Als je het in klas drie maar onder 

de knie hebt. Daarna worden de rollen 

omgedraaid. Het doel is dat een leerling op 

dat moment zelf een opdrachtgever zoekt 

en een onderzoeksvraag ontwikkelt. Op dat 

moment wordt het eerder geleerde in de 

praktijk gebracht.”

Cirkel
Het grappige is dat ze in de praktijk goed 

de verschillen ziet tussen volwassenen en 

kinderen: “Zij denken vrij, out of the box. Wij 

volwassenen denken anders, volgens een 

referentiekader.” En daarmee is de cirkel 

rond. Leerlingen leren van leraren en visa 

versa, blijkt eens te meer.
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“Als je geïnteresseerd 
bent in het oplossen 

van problemen die een 
relatie hebben met 

bètavakken zit je hier 
op je plek”



Vooropleiding kunsten leert talent ontwikkelen én nieuwe technieken beheersen

“ Een project is altijd groter dan je 
van tevoren kunt inschatten”

‘t Rijks draagt kunst en cultuur een warm hart toe en faciliteert daarom ook de ontwik-
keling van talent binnen de school door middel van de vooropleiding kunsten. Hierbij 
krijgen leerlingen de ruimte om aan hun talent te werken en is er een samenwerking 
met vervolgopleidingen als het Conservatorium. 

Alle faciliteiten zijn zodoende in huis om 

de jonge kunstenaars te laten uitbloeien 

tot hun volle potentieel. En dat vereist 

ook van de docenten het nodige talent…

Dit talent kan zich uiten in organiseren 

en netwerken, maar ook in het leren van 

nieuwe technieken. Binnen de vooropleiding 

kunsten wordt er gewerkt met technieken 

van 3D-tekenen tot lasersnijden en tilt- 

brushen. Dat doen de kunst en cultuur 

docenten niet alleen. Ze halen binnen de 

school ook uit andere disciplines expertise 

er bij. Coördinator Pleuni van Loon: “Als een 

leerling aan de slag wil met lasersnijden of 

in perspectief wil leren tekenen, zoek ik daar 

iemand voor.” 

Dat laatste was bijvoorbeeld de vraag van 

leerlinge Femke Sweegers uit havo 3 die 

met veel enthousiasme de vooropleiding 

volgt.

Talent
Op school wordt deze onder andere door 

kaartjes bij leerlingen in beeld gebracht. 

“Daarop staat: ‘jij hebt talent’ en een 

uitnodiging voor een gesprek”, vertelt 

Pleuni lachend. En zo werd ook Femke 

benaderd: “Eigenlijk wist ik niet dat dit er 

was tot ik gevraagd werd. Ik deed al veel 

richting kunst met tekenen en creativiteit. 

Toen heb ik besloten aan de toelating mee 

te doen. 

Dat was wel spannend, maar achteraf viel 

het reuze mee.”

Toelating
Voor de toelating moeten leerlingen eigen 

materiaal meenemen en presenteren. 

“Voor de vooropleiding is vooral motivatie 

belangrijk. In een gesprek proberen we dat 

aan te voelen en te kijken of de leerling wel 

de drive heeft om er tijd in te investeren”, 

vertelt Pleuni: “Maar in het portfolio van de 

leerling willen we ook groei zien.”

Tijdsinvestering
Met name de tijdsinvestering die de 

leerlingen willen maken, is belangrijk. 

Naast extra lessen wordt er namelijk 

verwacht dat er ook in vrije (tussen)uren 

tijd in projecten gestoken wordt. Daarvoor 

hebben de leerlingen een eigen lokaal 

mét vaste werkplek waar ze hun spullen 

kunnen laten, zodat ze altijd verder 

kunnen. Soms worden reguliere lessen 

ook ‘opgegeven,’ voor een project, maar 

deze dienen wel naderhand ingehaald te 

worden. Veel vrijheid, maar het vereist ook 

discipline van ze. 

Gedenkplek
Dat geldt niet alleen voor de leerling, 

maar ook voor de docenten. Pleuni: 

“Organisatorisch vraagt het veel van 

ons, het liefst werken we met een échte 

opdrachtgever. Dat deden we bijvoorbeeld 

eerder voor het maken van een Alzheimer 

boek en zo zijn we nu bezig met een 

gedenkplek voor cliënten van Sterrebos en 

Lambertijnenhof (S&L Zorg).”
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Expert
Het vereist dat de docent, die vaak voor de 

leerlingen meer een coach is, contacten 

met bedrijven legt en experts zoekt bij de 

onderwerpen waaraan gewerkt wordt. “Voor 

dit project hebben we ruimtelijk ontwerper 

/ kunstenaar Onno Poesz benaderd. Die ken 

je misschien wel van de vele verschillende 

handvaten bij deuren in de trein? Hij is een 

bekende kunstenaar.”

Flexibel
De leerlingen werken zodoende niet met 

de minste namen uit het vakgebied van 

de opdracht. Door de input van échte 

professionals, eigen ideeën en begeleiding 

van de docent komen ze tot een concept en 

vaak zelfs tot een product. Bij S&L werden 

het eigenlijk meerdere concepten. Iedere 

projectgroep realiseerde namelijk zijn of 

haar ideale ontwerp en mocht dat voor een 

vertegenwoordiging van de organisatie 

pitchen. Het is een typisch voorbeeld van 

flexibel moeten zijn als docent. 

Pleuni: “We hadden gedacht dat er voor één 

idee gekozen werd, maar uiteindelijk koos 

men voor elementen uit meerdere ideeën. 

Nu worden de groepjes heringedeeld. 

Dat heb je bij ieder project wel, het is altijd 

groter dan je van tevoren kan inschatten.”  

Realiteit
Het streven mag zijn dat een project 

écht uitgevoerd wordt, soms lukt dat in 

de praktijk niet en haalt de realiteit het 

plan in. Pleuni: “Dan moeten we leerlingen 

teleurstellen. Zo was er een opdracht om 

de biologie gang helemaal aan te pakken en 

te herinrichten, dat is door de tijdsdruk niks 

meer geworden.” Leerling Femke reageert 

nuchter als er gevraagd wordt hoe ze het 

stoppen van het project opving.

“Ach, zo is het.” Ze weet dat iedere vijftien 

á achttien weken een nieuwe periode met 

een nieuwe opdracht ingaat.

Kennis
En de tijdinvestering die leerlingen doen? 

Femke: “Ik vind het vooral leuk, dus als 

ik er tijd in moet steken is dat ook voor 

je eigen plezier.” De meerwaarde van de 

vooropleiding zit hem volgens Pleuni niet 

alleen in het ontdekken en ontplooien van 

talent: “De leerlingen krijgen bij ons een 

gedegen basis met kennis van technieken.” 

Voorbeelden zijn er ten overvloede. Van 

zilver smeden tot schildertechniek. 

Gezocht
Om zowel de leerling als de docent uit te 

dagen, is ‘t Rijks altijd op zoek naar nieuwe 

projecten. Pleuni: “Wij staan altijd open voor 

creatieve ideeën van bedrijven waar we 

mee aan de slag kunnen. 

”Hier komen creativiteit en praktijk mooi 

samen. De vraag van het bedrijf mag dan 

bekend zijn, voor het ‘antwoord’ of in de 

‘invulling’ moeten zowel leerling als docent 

stevig aan de bak…”
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“Organisatorisch 
vraagt het veel van 

ons, het liefst werken 
we met een échte 

opdrachtgever.



Ontdek je loopbaan op de mavo+

“ Verantwoordelijkheid voor eigen 
ontwikkeling maakt leren leuker”

“Vroeger werd je voor een beroep opgeleid, nu word je voorbereid op 
beroepsrichtingen.” Conrector Désirée Reijpert vat een van de uitdagingen van de 
mavo meteen bondig samen. In vier jaar tijd bereiden de leerlingen zich voor op een 
beroepsgerichte studie of op een vervolgstudie op de havo. Tijdens dat traject leren ze 
zichzelf en hun competenties kennen én staan ze voor diverse keuzes en uitdagingen. 
Niet voor niets is het centrale thema van de mavo op ‘t Rijks Loopbaanleren. 

Want hoe ziet nu de baan van de 

toekomst eruit? En bestaat het beroep 

dat je nu ambieert nog wel over vijftien 

jaar? Vragen waarop geen antwoorden 

zijn, behalve dat we weten dat de wereld 

in beweging is en dat leerlingen en 

leraren hierin mee moeten. Hoe? Door niet 

alleen vakkennis op te nemen, maar ook 

algemene vaardigheden en competenties 

aan te leren die bij (toekomstige) 

beroepen gebruikt kunnen worden.

Competenties
Tussen leerling en mentor is er direct 

contact, zodat het veel sneller duidelijk 

wordt waar iemand wel en niet goed in is. 

En welke competenties moeten worden 

ontwikkeld. De leerling goed kennen is be-

langrijk omdat essentiële informatie soms 

in de details zit. “Stel een brugklasser gaat 

naar de Sportklas, omdat hij het leuk vindt 

en omdat hij wil ontdekken waar hij goed in 

is. Na twee jaar komt de leerling erachter 

dat het hem niet bevalt. 
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Komt dat omdat hij niet goed is in sport? Of 

misschien omdat hij geen goede teamspe-

ler is? Deze ontdekkingsreis is uitermate 

belangrijk, het bewustwordingsproces 

evenzeer”.  

Loopbaanstage
Om je keuzes beter te kunnen 

onderschrijven en jezelf beter te 

leren kennen, biedt ‘t Rijks diverse 

mogelijkheden binnen én buiten de 

lessen. Buiten de lessen gebeurt in 

de diverse plusrichtingen, zoals Bèta 

Challenge, Sportklas en Cultuurklas. 

Deze richtingen bieden in het kader van 

Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding 

(LOB) programma’s om bij bedrijven 

en instellingen binnen te kijken. Er is 

gelegenheid tot het volgen van diverse 

korte stages.”

‘t Rijks gaat hier verder waar de vroegere 

maatschappelijke stage gestopt is. “Als 

school hebben we deze stage ontwikkeld 

en inmiddels doen schoolbreed alle 

leerlingen van leerjaar twee en drie aan 

loopbaanstage.” De enorme waarde 

van het ervaringsleren, maar ook het 

ontwikkelen van competenties zijn 

redenen waarom ‘t Rijks dit doet.

Zinvol
Ook binnen de les staat de praktijk steeds 

meer centraal. Dat heeft bij elk vak een 

andere invulling. De conrector geeft zelf 

Frans: “Je zult je afvragen waarom je op 

school Frans leert? Heb je dat nodig voor 

je beroepsopleiding? Om op vakantie 

te gaan? De echte vraag is hoe zinvol 

het is om een kind vol te stoppen met 

grammatica, woorden, zinnen. Het gaat 

erom wat je ze leert.” Lachend voegt 

ze toe: “Ik wil mijn collega docenten 

niet tekortdoen, maar veel van mijn 

leerlingen leren de taal juist om te 

gebruiken tijdens de vakanties. 

Frankrijk staat volgens mij als 

vakantieland voor Nederlanders nog 

steeds op nummer één.”

Verantwoordelijkheid
Ook bij andere vakken wordt steeds 

de vraag gesteld: “Wat is hier nu het 

belang van voor jouw toekomst?” We 

integreren loopbaanleren in de vakken. 

“Zodat alles in elkaar grijpt”, verwoordt 

Désirée. Zo begrijpt de leerling het 

belang van school beter. En dat heeft 

grote voordelen weet ze: “Hierdoor 

neemt de leerling steeds meer de 

verantwoordelijkheid voor het eigen 

leerproces” Want de praktijk leert het, 

vervolgt ze: “Wie verantwoordelijkheid 

neemt voor de eigen ontwikkeling en voor 

het eigen leerproces heeft er meer plezier 

in. Door zelf kansen te pakken gaat het 

bovendien ook gemakkelijker en sneller.”
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De loopbaanstage 
is een verplicht 

onderdeel van het 
curriculum

Anouk Rosema M3G

“Ik heb voor t’ Rijks gekozen omdat ik 

enthousiaste verhalen had gehoord 

over de school. Ik zit nu in het 3e jaar 

van de mavo en ik volg de BCP route en 

gespecialiseerd in het gebied van zorg 

en welzijn. Hierna wil ik als vervolgstudie 

pedagogisch medewerker gaan volgen. 

Dit sluit goed aan op de BCP route ( zorg 

en welzijn) die ik nu volg. We doen nu 

al een aantal projecten zoals iets in de 

maatschappelijke zorg en dementie. Ik 

hoop dat we ook nog een project gaan 

draaien in de sector van de kinderopvang 

want daar zou ik later graag iets in willen 

gaan doen. 



Bèta Challenge: Jezelf voortdurend opnieuw uitvinden, ook als docent

“ Zolang het onderwijs voor uitdaging 
zorgt, blijf ik in deze sector werken”

Kennismaken met technologie, bij échte bedrijven binnenkijken en bezig zijn met de 
‘baan van de toekomst.’ Het zijn zomaar wat kernwoorden die je op Bèta Challenge, dat 
‘t Rijks met andere scholen ontwikkelde, kan plakken. Een opleiding die geheel aansluit 
op de behoeftes van de mavo-scholier van nu én de toekomst. 

Peter Vroon is één van de initiators van de 

Bèta Challenge. “Dat hebben docenten zélf 

bedacht en niet één of ander adviesbureau 

of expertisecentrum.” Als leraar belandde 

hij ruim veertien jaar terug op ‘t Rijks om 

met de techniekklassen aan de slag te 

gaan. Van daaruit kregen een aantal zaken 

vorm, waaronder het Technasium. “Ik 

heb dat traject hier op school van A tot Z 

helpen opzetten, van docenten coachen 

tot het ontwikkelen van projecten.”

Vaardigheden
Tijdens deze periode deed hij een enorme 

hoeveelheid ervaring op, welke hem helpen 

bij het invullen van zijn rol als Technasium 

docent, maar ze komen ook uitermate 

goed van pas binnen Bèta Challenge. 

Sterker nog: juist dankzij deze kennis kon 

Peter een enorme bijdrage aan het concept 

van Bèta Challenge geven. 

“Toen ik hier kwam, stond techniek als vak 

nog in zijn kinderschoenen. Het programma 

bestond veelal uit voorbereidingen op 

reeds bestaande beroepen, maar ik wilde 

ook werken aan het ontwikkelen van 

competenties voor de toekomst. In eerste 

instantie was het mijn idee om techniek als 

officieel examenvak te krijgen, want het 

was op dat moment enkel een certificaat 

vak.” 

Officieel
Met drie andere Pilot scholen werden de 

handen ineen geslagen om, wat nu bekend 

staat als Bèta Challenge, te realiseren. 

Een lang traject dat uiteindelijk door het 

ministerie positief werd ontvangen en 

inmiddels landelijk als officieel examenvak 

Techniek en Toepassing gegeven wordt. 

“De eerste paar jaar kunnen de mavo 

leerlingen op ‘t Rijks de route Bèta 

Challenge volgen, daarna kunnen de 

leerlingen doorstromen in het examenvak 

Technologie & Toepassing (Economie, Zorg 

& Welzijn en Techniek).”

Ontwikkelen
De docent wordt uitgedaagd tot het 

aanleren van nieuwe vaardigheden 

zoals  grafisch (3D) ontwerpen, coachen, 

scrummen of netwerken. Eén van de 

belangrijke facetten tijdens de opleiding is 

kennis maken met het bedrijfsleven tijdens 

Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding. 

“Hierbij werken leerlingen aan een project, 

maar het gaat ook om contacten met 

mensen op de werkvloer zodat het écht 

gaat leven. 

Er wordt tijdens een werkbezoek naar alle 

facetten binnen dat bedrijf gekeken, ook als 

het niet direct met de opdracht te maken 

heeft. Stel dat een leerling het werk van een 

beveiligingsmedewerker interessant vindt? 

Dan kan hij met hem of haar in gesprek gaan 

om meer te weten te komen.” 

Uitdagen
Alles heeft als doel om de jonge scholieren 

nog bewuster te laten zijn van de richting 

die ze na ‘t Rijks zullen kiezen. Zo zijn 

er bijvoorbeeld ook ‘speed dates’ met 

bemiddelaars die met werkgevers matchen 

en kunnen helpen oriënteren op een mbo 

vervolgopleiding. Het vereist andere 

‘tools’ van de docent dan voorheen. Peter 

ontwikkelt zich dan ook nog steeds met 

plezier. Zijn motto: “Zolang het onderwijs 

voor uitdaging zorgt, blijf ik binnen deze 

sector werkzaam.” Uitdagingen liggen voor 

hem in cursussen, nieuwe ideeën opdoen 

en toepassen in de lessen, workshops 

(geven en volgen) en in het coachen  van 

collega’s en leerlingen.

Coach
Lachend: “Ik zie de rol van docent meer als 

een coach, daarvoor moet je ook dingen 

uit handen durven geven tijdens je les. 

In de koffiekamer vertel ik soms dat ik de 

boel tijdens de les losgelaten heb en wat 

dat oplevert. Dan vragen collega’s zich af 

of dat écht werkt en als ik dit bevestig, 

gaan ze er soms mee aan de slag. De 

volgende keer dat ik ze dan spreek zijn ze 

enthousiast, maar geven ze ook aan waar 

het nog beter zou kunnen.”
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Bèta Challenge: Jezelf voortdurend opnieuw uitvinden, ook als docent

“ Zolang het onderwijs voor uitdaging 
zorgt, blijf ik in deze sector werken”

Soesje 

Voorbeelden van loslaten en ‘out of the 

box’ denken, kent Peter maar genoeg. Zelf 

raakte hij geïnspireerd door een workshop 

van een uitvinder. De opdracht? “Hier heb 

je een slagroomsoesje met daarboven een 

katrol met een hamer. Je hebt 20 minuten 

om iets te maken om dit slagroomsoesje 

te beschermen.” Lachend: “Sommigen 

gingen aan de slag met plannen bedenken, 

anderen met knutselen. De denkers hadden 

niet altijd op tijd iets, de doeners kwamen 

bijvoorbeeld met een constructie welke niet 

stevig genoeg was. Een volgende kwam 

met het idee van een doosje, waardoor 

het soesje wegschoot als de hamer naar 

beneden kwam.” Het inspireert hem om 

tijdens de lessen leerlingen een open 

opdracht te geven. “Hier heb je een vel A4, 

maak er maar wat van, het mag alles zijn. 

Sommige leerlingen hebben een ‘plan van 

aanpak’ nodig, andere doe je hiermee tekort 

en moet je gewoon aan de slag laten gaan.”

Leren
Zo kan het zijn dat de docent met 

regelmaat verrast wordt of wat leert. Een 

praktijkvoorbeeld is een leerling die met 

de ontwerpsoftware TinkerCad aan kwam 

zetten. “Dat kende ik niet, maar hij kon 

er prima mee overweg. Zodoende gaat 

de leerling nu een cursus aan ons als 

docenten geven tijdens een studiedag 

en is daar al serieus mee bezig. Mooi om 

te zien dat wij er van kunnen leren!”  Voor 

de Bèta Challenge leerlingen en leraren is 

het continue met nieuwe onderwerpen en 

technologieën  in contact komen. Terwijl 

Peter zijn leerlingen ‘coacht’ voor ‘de 

baan van de toekomst’, blijft hij zelf door 

zijn leergierigheid actueel en qua kennis 

toekomstbestendig. Een win-win situatie! 

Stagebegeleiding
Niet alleen het coachen van leerlingen , 

maar ook het begeleiden van stagiaires is 

een aspect dat Peter vol passie belicht. 

Juist door op dat vlak te investeren, zorg 

je ervoor dat er ook in de toekomst op 

dat vlak geïnvesteerd wordt binnen het 

onderwijs. 

“Daar draag ik dan ook heel graag mijn 

steentje aan bij”, besluit Peter.  
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Ik ben Anne van Kaam en zit in de klas 

M4F op RSG ’T Rijks waar ik het examenvak 

Technologie en Toepassing in de richting 

zorg en welzijn. 

 

In klas 2 heb ik een intakegesprek gehad 

met mijnheer Vroon. Door dit gesprek heb 

ik de keuze gemaakt om het examenvak 

Technologie en Toepassing volgen. Dit 

komt omdat ik later diëtiste wil worden 

en daar sluit Technologie en Toepassing 

in de richting zorg en welzijn goed bij 

aan. Bij Technologie en Toepassing heb ik 

een aantal vaardigheden ontwikkeld die 

ik bij een ander vak nooit zou ontwikkeld 

hebben. Bijvoorbeeld: leren samenwerken,  

plannen en organiseren, presenteren, 

reflecteren,  scrummen en contact leggen 

met opdrachtgevers. Dit is nog maar een 

gedeelte van wat ik geleerd heb, want bij 

dit vak blijf je voortdurend leren. Bij dit vak 

breng je alle theorie in praktijk.

  

De docent is tijdens de les ook echt 

een coach en liet mij vrij in mijn eigen 

ontwikkeling. Door middel van een reflectie 

opdracht werd er gekeken hoe ik mijzelf 

heb ontwikkeld binnen een project. Als 

leerling werd ik ook echt serieus genomen 

en mochten dan ook feedback en dit werd 

altijd serieus opgepakt voor in het vervolg.   

Op dit moment ben ik bezig met mijn 

individuele afstudeeropdracht, deze is 

gericht op mijn vervolg opleiding. Door 

de wijze waarop we bij Technologie en 

Toepassing werken sluit perfect aan bij mijn 

vervolg opleiding.  



Leerlingen leren om te onderzoeken

“  Met WON zorgen we        
voor VerWONdering”

“Met WON willen we de W van vwo meer inhoud geven bij de voorbereiding op het academische 
onderwijs”, vertelt Jan Vijfhuizen. Een mond vol! WON, dat staat voor Wetenschaps Oriëntatie 
Nederland, is op ‘t Rijks een belangrijk onderdeel van de Wetenschapsklas. Hierin worden 
leerlingen gestimuleerd ‘verder te kijken dan hun neus lang is’ en kritische vragen te stellen, 
zelfs als de docenten deze niet kunnen beantwoorden…

Een belangrijk thema daarbij is 

‘VerWONdering’ weet Jan. “Heb jij jezelf 

wel eens afgevraagd waarom de maan 

overdag schijnt?” Dat is volgens hem 

een vraag die roept om verdieping. Een 

kind zal deze in veel gevallen ‘zomaar’ 

stellen, maar als (jong) volwassene is 

het misschien niet iets wat je snel zal 

vragen. En eigenlijk is dat zonde, want 

elke vraag begint volgens de docent met 

verwondering.

Ontdekkingstocht
Op ‘t Rijks worden de docenten door 

het volgen van de Leergang Onderzoek 

didaktiek opgeleid om leerlingen te kunnen 

begeleiden bij het doen van onderzoek.

Jan is één van de trainers en doet dit 

samen met docenten van de Universiteit 

Utrecht. “We begeleiden die docenten 

net als leerlingen en nemen ze mee op 

ontdekkingstocht.”

Methodiek
Dat alles gebeurt in cursussen van 

zes bijeenkomsten van een dagdeel 

die op verschillende WON-scholen 

plaatsvinden. Want ook de docent dient 

verwonderd te raken en de methodiek 

en didaktiek die hoort bij het leren 

onderzoeken, te beheersen. De nadruk 

ligt op ervaringsleren. In de eerste drie 

bijeenkomsten nemen de docenten 

letterlijk de rol van de leerling aan door 

hetzelfde proces door te gaan als dat 

waarbij zij later hun leerlingen gaan 

begeleiden. Concreet onderzoek uitvoeren 

doen ze dan niet. Zij bedenken wel een 

onderzoeksplan dat zij door hun leerlingen 

laten uitvoeren. 

Leeronderzoek
In het tweede deel van de cursus laten zij 

hun leerlingen een onderzoek uitvoeren 

waarbij zij hen begeleiden. Tijdens de 

cursusbijeenkomsten gaat het dan 

vooral over de didaktiek die hierbij hoort. 

Begeleiding, beoordeling etc. Door eerst 

in de rol van leerling gezeten te hebben 

zullen zij beter begrijpen waar je als 

leerling bij het opzetten en uitvoeren van 

een goed leeronderzoek tegen aan loopt.

Eureka
Het handboek ‘Eureka’, dat als ondertitel 

‘Didactiek voor het Leren Onderzoeken 

in het vwo’ draagt, vormt het kader 

waarbinnen de cursus plaatsvindt. 

“Daarbij is belangrijk dat te beseffen dat 

Leren Onderzoeken en Onderzoekend 
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Leerlingen leren om te onderzoeken

“  Met WON zorgen we        
voor VerWONdering”

Leren niet hetzelfde zijn”, benadrukt Jan 

lachend. Waar je bij Onderzoekend Leren 

reeds bestaande kennis achterhaald, is 

het doel van Leren Onderzoeken precies 

wat de naam zegt. Een methode aanleren 

om zo een goed onderzoek te kunnen 

doen, als onderdeel van pre-academische 

scholing. 

Boom
Om het goed te leren is het volgens Jan 

belangrijk dat de leerlingen écht onderzoek 

gaat doen. “Dat motiveert, interesseert en 

intrigeert de leerling.” Het moet bovendien 

iets zijn wat de leerling raakt en waarmee 

hij aan de slag kan gaan in plaats van het 

bijvoorbeeld te Googlen. Voorbeelden zijn er 

ten overvloed. 

Denk bijvoorbeeld aan de theorie van Da 

Vinci dat een boom bijna altijd zodanig 

groeit dat de totale dikte van de takken op 

een bepaalde hoogte gelijk is aan de dikte 

van de stam. De regel zegt dat als een 

boomstam zich splitst in twee takken, de 

totale doorsnede van die twee takken qua 

oppervlak even groot is als de doorsnede 

van de stam. En ook als die twee takken 

zich op hun beurt weer opsplitsen in 

twee dunnere takken, de gezamenlijke 

oppervlakte van de doorsnedes van die vier 

takken opnieuw gelijk is aan de oppervlakte 

van de doorsnede van de stam. En ga zo 

maar door. Hoe ga je dat onderzoeken? 

Door bij een boom een tak door te zagen en 

te vergelijken?” In sommige gevallen is dat 

exact wat de leerlingen doen. 

Zwemmen
De basis is altijd simpel: “Stel dat je 

antwoord wilt op een vraag, hoe ga je dat 

onderzoeken?” Daarbij is de leerlingen 

‘eigenaar’ van zijn eigen vraagstuk. Dit 

vraagt balans zoeken van de docent 

tussen meedenken en de mogelijkheden 

open laten. “Je moet leerlingen niet laten 

zwemmen in het diepe, maar ook niet alles 

voor ze voorkauwen.” Als er fouten gemaakt 

worden is dat volgens hem ook geen ramp. 

“Je wordt scherper van fouten maken, het 

is niet erg dat het niet gelukt is, daar leer je 

van.” 

Secundair
Een andere kwestie die speelt, is hoe 

scholen WON vormgeven. 

“Bij de introductie van WON had 

je WON-lessen tijdens WON-uren. 

WON was toen een soort vak, nu is 

leren onderzoeken door de vakken 

en leerjaren verweven. Zowel in de 

latitude als longitude.” De ‘eigen’ 

lesstof blijft zodoende belangrijk voor 

de docent, maar staat lang niet altijd 

voorop: “De focus bij onderzoek doen 

ligt steeds op Leren Onderzoeken. 

Kortom wat je hebt geleerd over een 

onderzoek doen. Niet alleen wat je over 

Frans, Duits of Engels geleerd hebt, dat 

is ook belangrijk maar komt niet op de 

eerste plaats.

Vernieuwen
“Het is daarom ook belangrijk 

dat docenten zichzelf constant 

blijven ontwikkelen en vernieuwen”, 

weet Jan. Zelf is hij op dit gebied 

ervaringsdeskundige: “Ik ben ooit 

begonnen bij het research-lab van 

een grote oliemaatschappij. Daar zit 

sowieso al een link met onderzoek.” 

Zijn taak? Oplossingen bedenken voor 

vraagstukken. Daarna volgde een groot 

petrochemisch bedrijf en belandde hij in 

een geheel ander ‘onderzoekend’ beroep 

en van het een kwam vervolgens het 

ander. “Omdat ik in die functie veel in het 

Engels schreef, werd mijn belangstelling 

voor Engels gewekt en heb ik besloten 

Engels te gaan studeren.”

Van onderzoeker werd hij docent, maar 

de drang om nieuwe dingen te proberen 

bleef. Zo raakte hij als organisator 

betrokken bij de educatieve reizen 

van de school, was hij als coördinator 

medeverantwoordelijk voor de opzet 

van TTO én is hij aan de slag gegaan 

als coördinator Internationalisering. 

“Je moet altijd blijven leren.”, benadrukt 

hij nog maar eens. Zodoende werd de 

volgende stap om met WON aan de 

slag te gaan. Inmiddels heeft Jan de 

pensioengerechtigde leeftijd bereikt 

maar voor hem is het nog niet genoeg 

geweest. Hij zal dan ook niet stoppen met 

zich te ontwikkelen. Want wie eenmaal 

VerWONderd is, blijft zijn hele leven 

nieuwsgierig en leergierig….

    Leren Doen We Samen   |   33

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP ‘T RIJKS

Willeke van de Sanden V6A
“Vier jaar heb ik meegedaan aan het 

programma van WON. WON heeft 

mijn onderzoekvaardigheden enorm 

verbreed, wat mij een voorsprong gaf 

bij het maken van mijn profielwerkstuk. 

Daarnaast blijft dit programma je 

uitdagen, door meer diepgang in de 

lessen te geven in plaats van stof uit 

lesboeken. Dit zorgt voor meer interactie, 

en dus ook meer interesse. WON heeft 

een sterke, positieve invloed gehad op 

mijn ontwikkeling in deze zes jaar. Ik 

hoop dat dit programma zal voortduren, 

want het is een goed initiatief.”

Sven Joziasse V6A
’’Elke periode, gedurende de onderbouw 

hebben we een WON-module gehad 

waar we vakken en vaardigheden 

geleerd kregen. Ook hebben we 

regelmatig vakoverstijgende projecten 

gehad en stonden hoofdvraag 

en hypothese centraal. Nu in mijn 

eindexamenjaar merk ik dat ik 

bepaalde  (onderzoeks-)vaardigheden 

beter beheers dan mijn medeleerlingen. 

Zeker in de profielwerkstukken 

zagen leraren de WON-achtergrond 

terugkomen. Ik hoop met mijn techniek 

en vaardigheden een voorsprong te 

maken op mijn vervolgstudie, maar deze 

positieve ervaring is iets wat ze mij 

sowieso zeker nooit meer afpakken!”



Lowys Porquinstichting (LPS) en ’t Rijks werken samen 
aan leren voor de toekomst.

Vloeiend schakelen tussen basis-
onderwijs en voortgezet onderwijs
Afgelopen zomer hebben LPS en ’t Rijks de handen ineen geslagen om met leerkrachten 
van groep 7 en 8 en docenten in de brugklas en tweede klas twee jaar aan de slag 
te gaan om een programma te ontwerpen om de overgang van basisonderwijs naar 
voortgezet onderwijs vloeiender, soepeler, te laten verlopen. 

Conrector brugklas Huub Boudewijn: “de 

beDOELling is dat elke leerling uit het basis-

onderwijs hiervan gaat profiteren. Er is een 

werkgroep opgericht, een soort denktank, 

die gaat werken aan onderwijs dat alle 

leerlingen stimuleert in de ontwikkeling van 

vaardigheden die hen verder brengen in de 

toekomst.”

Gelijke kansen 
De ontwikkeling van kinderen verloopt niet 

als een lineair proces, volgens een stan-

daard. Elk kind  heeft zijn eigen ontwikke-

lingsproces en is niet zomaar in een hokje 

te plaatsen omdat de overheid beslist hoe 

dat moet en op welk moment dat moet 

gebeuren. 

LPS en ‘t Rijks streven met het programma 

naar gelijke kansen voor leerlingen met 

(on)gelijke talenten. Niet elk kind heeft 

evenveel talenten, maar ook niet elk talent 

krijgt evenveel kansen. Wij proberen het 

verschil te maken. Door de ontwikkeling 

van een kind centraal te stellen, spelen we 

in op zijn sociale en intellectuele behoef-

ten. Uiteindelijk moet er een schakelpro-

gramma liggen dat op termijn kan worden 

toegepast in elke school, in elke klas, 

ongeacht het schooltype.

Veranderende samenleving, 
veranderende scholen 
Leerlingen van nu groeien op in een 

snel veranderende samenleving waarin 

wij hen opleiden voor beroepen die nu 

nog niet bestaan. Scholen moeten dus 

anticiperen op een onbekende toekomst. 

Scholen moeten kinderen voorbereiden op 

de maatschappelijke uitdagingen en de 

banen van morgen. Welke kennis moeten 

kinderen over twintig jaar bezitten? Welk 

onderwijs past daarbij? De werkgroep 

legt deze vraagstukken onder de loep 

op hun zoektocht naar vaardigheden die 

kinderen in staat stelt zich te ontwikkelen. 

Vaardigheden die kinderen uitdagen, meer 

verantwoordelijkheid geeft voor hun eigen 

leerproces.

Doorlopende leerlijn 
Door dit project waar basisscholen en 

het ’t Rijks elkaar ontmoeten komen 

het goede van het primair onderwijs 

samen, (bijvoorbeeld zelfstandigheid, 

samenwerken), met het goede van het 

voortgezet onderwijs waar vakinhoud en 

verdieping een grote rol spelen. Omdat 

de overgang van basis naar voortgezet 

onderwijs best een grote stap is willen 

we op deze manier ervoor zorgen dat 

de leerlingen in kennis en vaardigheden 

doorgroeien zonder de ontwikkelingslijn 

te onderbreken. Leerkrachten uit het 

primair onderwijs en vo-docenten geven 

deze doorlopende leerlijn samen vorm. 

Zo kunnen leerlingen uit de groep 7 

en 8 al aan vakken uit het vo werken 

en vo-docenten met methodieken uit 

het basisonderwijs hun lessen in 1 en 

2 verbeteren. Resultaat: leerlingen 

ontplooien hun talenten maximaal en 

volgen onderwijs wat bij hun past, wat 

hen motiveert.
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Aan de slag
In de afgelopen maanden zijn de 

docenten en leerkrachten bij elkaar op 

bezoek geweest, hebben vo-docenten 

op de basisscholen rondgeneusd 

en andersom zijn de leerkrachten in 

vaklessen van de vo-docenten gaan 

kijken. Zo zijn ideeën ontstaan om het 

onderwijs in het VO aan te passen en 

omgekeerd. In de komende maanden 

worden deze ideeën uitgewerkt en gaan 

we de eerste experimenten  uitvoeren. 

Het streven is om uiteindelijk uit te vinden 

wat werkelijk werkt in ons onderwijs.

Mentorband
Invoering mentorband bij de start van 

de dag. Enkele dagen in de week start 

de schooldag met de mentor, dat geeft 

leerlingen meer veiligheid waarbij er 

aandacht is voor hun welbevinden en ze 

met de juiste ‘mindset’ kunnen starten met 

hun lessen. Ook kan er aandacht gegeven 

worden aan hun leerdoelen voor die dag en 

de groepsdynamiek. Zo kan de ‘kloof’ tussen 

de basisschool en de brugklas verkleind 

worden.

Pedagogische driehoek
Versterking van de pedagogische driehoek:  

Docent–ouder–kind.  De leerlingen krijgen 

een grote rol geven in de oudergesprekken. 

Zij moeten meer verantwoordelijkheid 

nemen voor hun eigen leerproces. Ouders 

worden door de leerling bijgepraat over 

wat goed gaat en beter kan en waar hun 

ontwikkelpunten liggen.

VO-docenten op basisschool
Docenten van ’t Rijks gaan lessen verzorgen 

voor de basisschool als vakleerkracht en 

leerkrachten van de basisschool worden 

betrokken bij onze lessen om zodoende 

van elkaar te leren en de overstap kleiner 

te maken. We maken gebruik van expertise 

op het gebied van differentiëren en 

procesgericht leren. Zo kunnen zij in groep 

7 en 8 alvast wennen aan de manier waarop 

het voortgezet onderwijs werkt en onze 

docenten kunnen beter aansluiten bij de 

manier waarop de basisschool werkt.
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Geeske Frijters klas B1J

“ Ik moest erg wennen aan de grote school, 

maar na een paar weken wist ik het wel uit mijn 

hoofd. Ik vond het ook wel anders dat ik een 

mentor had, want die helpt mij wel altijd en dat 

was wel anders op de basisschool. 

  Je tas is ook best zwaar, maar daar moet je 

even aan wennen. Je moet gewoon je tas in de 

avond inpakken. In het begin dacht ik dat de 

stof heel moeilijk was, maar als je goed oplet 

dan is het eigenlijk wel te doen.”

Saar Fokker klas B1J

“ Ik moest in het begin wel wennen aan de 

middelbare school.  Ik vond het zelf spannend 

om tussen allemaal grote kinderen te lopen. Het 

is ook anders dat je steeds naar een ander lokaal 

moet lopen en ook om de weg te vinden, want 

‘t Rijks is groot. Ook denk je dat je al je vrienden 

kwijt bent, maar je leert zoveel nieuwe vrienden 

kennen en je ziet elkaar ook in de pauze. Ook op 

de fiets is het anders. Het is veel langer fietsen en 

het is veel drukker als je aankomt op school. Maar 

nu gaat alles veel beter.”



Regionale Scholengemeenschap ’t Rijks
gymnasium, atheneum, havo en mavo

Burg. Stulemeijerlaan 24
4611 EG Bergen op Zoom
t 0164-242150
f 0164-256534
e info@rsgrijks.nl
w www.rsgrijks.nl


