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Inleiding
Dit document bevat een uitgebreide weergave van het leerplan van het Juniorcollege
Halderberge. Het programma van het Juniorcollege bevindt zich in de ontwikkelingsfase.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat nieuwe projecten op micro niveau worden
uitgeschreven in projecthandleidingen. Het macro- en mesoniveau vormt daarmee het
fundament waarop het leerplan in elkaar steekt. Het curriculaire spinnenweb is om die
reden gebruikt als instrument voor curriculumontwikkeling. De stap die nog moet volgen is
een degelijke analyse op Constructive Alignment. Tijdens het invullen van het web werden
sommige hiaten direct zichtbaar. Doordat het Juniorcollege zich nog in de
ontwikkelingsfase zit en projecten in de pilotfase zitten, zijn deze direct opgenomen in het
voorlopige lessenplan. Een direct gevolg van de ontwikkeling van dit beleid is de verdeling
van taken in subgroepen, waarbij een aantal mensen zich primair bezig houden met
curriculum (her)ontwerp. Een andere groep moet richt zich specifiek op het inzichtelijk
maken van werken aan persoonsvorming en executieve vaardigheden. Daarmee zijn al
vervolgstappen gemaakt. Een doelgerichte evaluatie met deelgenomen leerlingen, scholen
en docenten staat al gepland, en moet leiden tot aanbevelingen tot verbetering. Het
Juniorcollege ziet het als een continu proces om discrepanties in het curriculum op te
sporen en inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van het leerplan.

Aanleiding
Het Juniorcollege Halderberge is een samenwerking van basisscholen in de regio
Halderberge en het Marklandcollege Oudenbosch. Het is ontstaan om de kloof die bestaat
tussen het basis- en voortgezet onderwijs zoveel mogelijk te dichten. In de praktijk zien
leerkrachten de nodige leerlingen die moeite hebben met deze overstap. Voor leerlingen
komt dat vaak gepaard met veel onzekerheid. Ze maken de overstap van enkele
leerkrachten die alles van ze weet, naar elk uur een andere docent. Daarnaast krijgen ze te
maken met andere roosters en slepen ze rond met een veel zwaarder gevulde boekentas.
Het voelt soms alsof ze letterlijk in het diepe worden gegooid. Het hoofddoel van het
Juniorcollege Halderberge is daarom het voorzien in een zachtere landing op het
voortgezet onderwijs. We zetten in op de ontwikkeling van vaardigheden om leerlingen
beter voorbereid de overstap te laten maken. Daarvoor vervangen we gefragmenteerde
lessen voor thematische projecten, waarbij leerlingen in de echte wereld voor een uitdaging
worden gesteld. Daarbij werken ze coöperatief.. Ook is er ruimte en aandacht voor
persoons- en talentontwikkeling en werken leerlingen aan executieve vaardigheden. Wat
het Juniorcollege onderscheidend maakt is ons inclusieve karakter. We richten ons op
zowel leerlingen die cognitief begaafd zijn, op leerlingen met sociaal emotionele doelen, en
leerlingen die juist praktischer ingesteld zijn. Dat maakt dat onze projecten een
meerwaarde zijn voor alle leerlingen.
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Het Juniorcollege Halderberge richt niet alleen op de leerlingen. We beseffen dat leerlijnen
beter op elkaar aan moeten sluiten en dat er een enorm cultuurverschil heerst tussen deze
onderwijsvormen. Daarom zetten we ons ook in voor het vormen van een leergemeenschap
PO-VO, die zich er op richt het onderwijs dichter bij elkaar te brengen. Uitwisseling van
expertise kan helpen het gehele onderwijs verder te professionaliseren en heeft daarbij een
positief effect op het gehele onderwijs, bijvoorbeeld door het leren kennen van elkaars
onderwijspraktijk. Daarbij maakt het Juniorcollege verbinding met de regio. De
onderwijsarrangementen zijn zo ontworpen dat leerlingen in contact komen met de echte
wereld, waarbij ze kunnen leren van specialisten in het veld. Zo leren onze leerlingen samen
te werken, zoals dat ook in werkelijkheid gebeurt.
Onze aanname is dat in het reguliere onderwijs sterk de nadruk wordt gelegd op
kwalificatie. De ambitie is om daar niet op in te leveren, maar wel om een hogere
betrokkenheid te genereren en daarnaast in de loop van de tijd meer in te zetten op
socialisatie en persoonsvorming. Daarmee hopen we de balans in het onderwijs, die ons
inziens teveel is doorgeslagen naar het domein kwalificatie iets terug te brengen.
Om er zorg voor te dragen dat alle elementen die nodig zijn bij het vormen van het
curriculum een samenhangend geheel vormen hebben we gebruik gemaakt van het model
‘Het Curriculaire Spinnenweb’. Op deze manier dragen we er zorg voor dat alle afspraken
met betrekking tot het curriculum zijn geborgd. Een andere bron die hielp het
onderwijsontwerp scherper te weg te zetten is Blended learning en onderwijsontwerp van
Barend Last en Stefan Jongen.
Het spinnenweb is een presentatie van het leerplan van het Juniorcollege wat gebaseerd is
op de missie. De stuurgroep heeft tijdens ontwerpdagen onder begeleiding van DR. Ton
Bruining Adviseur/R&D KPC-groep, de visie en missie geformuleerd.
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Verbindende factor tussen onderwijs en de regio
Het juniorcollege slaat de brug naar de omgeving en is een verbindende factor tussen het
onderwijs
en maatschappelijke instellingen. Dat doen we door onderwijsarrangementen te ontwerpen
waarin leerlingen met elkaar samenwerken zoals mensen in de echte wereld dat doen.
‘Leerlingen willen graag leren aan de hand van het echte leven en actuele vraagstukken en
vinden dat school meer in verbinding moet staan met de wereld daarbuiten’
(platformonderwijs2032, 2016). Het Juniorcollege zoekt die verbinding expliciet op. Zoals
eerder gesteld valt dit onder de noemer ‘Nomadisch leren’. De inhouden van de geboden
workshops zijn samengesteld door vakleerkrachten uit het voortgezet onderwijs die over de
nodige kennis en knowhow beschikken binnen hun vakgebied. Binnen een thema worden
de leerlingen van input voorzien die binnen de verschillende vakken vallen, welke ze later
weer kunnen toepassen binnen het eindproduct van een thema. Een behoorlijke klus voor
docenten omdat zij ‘over hun vak heen moeten kijken.’ (Nout, 2018, SLO context VO maart
2018).

Figuur 2: Verbinding regio en onderwijs
Leraren PO/VO die een leergemeenschap vormen
Het Juniorcollege Halderberge richt niet alleen op de leerlingen. We beseffen dat leerlijnen
beter op elkaar aan moeten sluiten en dat er een enorm cultuurverschil heerst tussen deze
onderwijsvormen. Daarom zetten we ons ook in voor het vormen van een leergemeenschap
PO-VO, die zich er op richt het onderwijs dichter bij elkaar te brengen. Uitwisseling van
expertise kan helpen het gehele onderwijs verder te professionaliseren en heeft daarbij een
positief effect op het gehele onderwijs, bijvoorbeeld door het leren kennen van elkaars
onderwijspraktijk.
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Missie en visie

Missie
‘Bruggen slaan over-stromingen heen’

EEN PROGRAMMA DAT RECHT DOET AAN TALENTEN EN
MOGELIJKHEDEN VAN LEERLINGEN VAN 10 TOT 14 JAAR
OM TE VOORZIEN IN EEN ZACHTE LANDING OP HET
VOORTGEZET ONDERWIJS

Visie
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Toelichting op de visie
Doorlopende leerlijnen
Het Juniorcollege Halderberge slaat de brug naar de omgeving en is een verbindende
factor tussen het onderwijs en maatschappelijke instellingen. Dat doen we door
onderwijsarrangementen te ontwerpen waarin leerlingen met elkaar samenwerken zoals
mensen in de echte wereld dat doen. ‘Leerlingen willen graag leren aan de hand van het
echte leven en actuele vraagstukken en vinden dat school meer in verbinding moet staan
met de wereld daarbuiten’ (platformonderwijs2032, 2016). Het Juniorcollege zoekt die
verbinding expliciet op. Zoals eerder gesteld valt dit onder de noemer ‘Nomadisch leren’.
De inhouden van de geboden workshops zijn samengesteld door vakleerkrachten uit het
voortgezet onderwijs die over de nodige kennis en knowhow beschikken binnen hun
vakgebied. Binnen een thema worden de leerlingen van input voorzien die binnen de
verschillende vakken vallen, welke ze later weer kunnen toepassen binnen het eindproduct
van een thema. Een behoorlijke klus voor docenten omdat zij ‘over hun vak heen moeten
kijken.’ (Nout, 2018, SLO context VO maart 2018).

Nomadisch programma
In onze werkwijze staat coaching centraal. We willen leerlingen actief begeleiden in hun
ontwikkeling. Dit binnen een inspirerende leeromgeving, die aansluit op de
leerontwikkeling. De ruimte waar het leren plaatsvindt is de échte wereld. Dat doen we
door vakoverstijgende projecten, waarbij leerlingen worden uitgedaagd met een probleem
en zelf met oplossingen moeten komen. Leerlingen worden voor probleemsituaties gesteld
in een realistische context. Dat betekent dat we met onze leerlingen ook de wereld
intrekken. De praktijk vormt de rijke leeromgeving die uitnodig tot uitwisseling en
interactie. Dit noemen we ‘Nomadisch leren’. Daarmee bedoelen we dat we niet gebonden
zijn aan een vaste plaats. Het ene moment vindt het leren plaats binnen de contextrijke
praktijk door vakspecialisten uit het bedrijfsleven te ontmoeten en advies in te winnen en
plannen te presenteren. Het andere moment bevinden onze leerlingen zich in een
praktijklokaal om plannen vorm te geven of een workshop te volgen van vakleerkrachten.
De plaats waar leren plaatsvind wisselt dus continu, en geeft leerlingen de gelegenheid de
blik ook naar buiten te werpen.

Inclusief
Wat het Juniorcollege onderscheidend maakt van veel onderwijsvarianten is het sterk
inclusieve karakter. Doordat het Juniorcollege zich richt op cognitieve sterke leerlingen,
maar ook juist leerlingen die meer praktisch ingesteld zijn, is er een grote mate van
integratie mogelijk we er naar streven leerlingen in realistische situaties te brengen, zoals
deze in de echte wereld plaatsvinden kunnen we de leerlingen aanspreken op het niveau
dat bij hun past. Op deze manier vindt er bijna als vanzelf een rolverdeling plaats die past
bij het niveau van de individuele leerling, immers: leerlingen hebben een persoonlijk
leerdoel waar ze aan werken bij het Juniorcollege.
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10-14 onderwijs
Het Juniorcollege Halderberge is een vorm van 10-14 onderwijs. Gericht op leerlingen van
groep 7-8 van de basisschool, en leerlingen van de klassen 1-2 van het voortgezet onderwijs.

Executieve vaardigheden
Leerlingen hebben vaardigheden nodig om in de maatschappij te kunnen functioneren, ter
ondersteuning van een leven lang leren en de vorming van hun persoonlijkheid.’
(Adviesplatform2032). Het platform haalt er vijf vaardigheden uit die van belang zijn,
vaardigheden om: te leren, te creëren, kritisch te denken, probleemoplossend vermogen en
de vaardigheid om samen te werken. We willen leerlingen, rekening houdend met de
veranderingen die ze in deze levensfase ondergaan als gevolg van het ontwikkelende
tienerbrein, in deze situaties brengen. ‘Het is belangrijk dat de jongere handvatten krijgt om
zijn route zelfstandig uit te kunnen stippelen. Daarom moet er een goede kennis- en
ervaringsachtergrond meegeven worden’ (Jolles, 2016).
Het Juniorcollege creëert situaties waarbij aanspraak wordt gemaakt tot het ontwikkelen
van deze vaardigheden die de leerlingen helpen om tot presteren te komen. Denk daarbij
onder andere aan situaties die planning en besluitvorming vragen, maar het gaat ook over
gedrag, nieuwe handelingen, een probleem, of situaties waarbij vastgeroest gedrag moet
worden doorbroken. (Norman & Shallice, 2002).
De leerdoelen worden in samenhang aangeboden, waarbij leerlingen worden uitgedaagd
om zelf realistische problemen op te lossen. leerstof uit verschillende vakken wordt
gecombineerd en geïntegreerd aangeboden; er wordt thematisch of projectmatig gewerkt
(Wilschut, A., & Pijls, M. 2018). Daarbij worden ze uitgedaagd met prikkelende opdrachten
binnen een samenhangende context. Gefragmenteerde lessen worden vervangen door
vakoverstijgende projecten. Inzetten op executieve vaardigheden help het gedrag te
reguleren en het is de opvatting van het Juniorcollege dat inzet hierop leidt tot een betere
voorbereiding op het voortgezet onderwijs. ‘Deze executieve vaardigheden maken het
mogelijk beslissingen te maken over activiteiten, het gedrag te organiseren en onze
activiteiten te plannen en te organiseren en daarbij onze emoties te reguleren.’ (Dawson, P.
en Guare, R, 2012).
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Coöperatief leren
De kinderen die deelnemen aan het programma van het Juniorcollege worden uitgedaagd
met opdrachten en problemen uit de echte wereld, waarbij ze afhankelijk zijn van elkaar.
Doordat ieder zijn eigen rol binnen deze samenwerking heeft, moeten ze elkaar van
informatie voorzien door met elkaar in gesprek te gaan en te discussiëren bij het zoeken
naar een oplossing. Hierdoor leren zowel zwakke als de sterke leerlingen. De sterke door de
zwakkere leerling op sleeptouw te nemen (leidersrol) en de zwakkere wordt aangemoedigd
en krijgt uitleg van de sterkere leerling. Op deze manier leren leerlingen niet alleen in
interactie met een leerkracht, maar ook van elkaar. Het geheim van het succes zit hem in de
structuren omschreven door Kagan, aangegeven door letters GIPS:
Gelijke deelname: iedereen heeft een aandeel in de activiteit
Individuele aansprakelijkheid: iedereen kan de activiteit toelichten
Positieve wederzijdse afhankelijkheid: leerlingen werken aan hetzelfde doel
Simultane actie: de actie vindt tegelijkertijd plaats
Het voordeel voor leerlingen is dat ze bezig zijn, terwijl ze leren. Ze voelen zich onderdeel
van het team waar ze de opdracht mee ten uitvoer brengen, terwijl ze allemaal actief zijn.

Persoonsontwikkeling
In ’Over de volle breedte van de onderwijskwaliteit’ wordt de manier waarop het onderwijs
verantwoordelijkheid dient te nemen en bijdraagt aan de vorming van de persoon als
expliciete taak voor het onderwijs benoemd (Onderwijsraad 2016). Echter ontbreekt een
nauwgezette definitie van wat persoonsvorming daadwerkelijk is en ook in de literatuur is
de betekentis en inhoud die men verleend aan dit begrip diffuus. ‘Zo zijn er voor het begrip
persoonsvorming veel verschillende synoniemen in gebruik, onder andere: persoonlijke
ontwikkeling, persoonlijke vorming, identiteitsvorming, individuatie,
identiteitsontwikkeling, zelfactualisatie, ontplooiing, zelfontplooiing, subjectwording en
subjectificatie’ (van Boxel, 2018)
Het Juniorcollege kan zich vinden in de betekenis die het Platform Onderwijs2032
beschrijft:
-

-

‘Onderwijs dat bijdraagt aan persoonsvorming, motiveert en vormt leerlingen in
brede zin. Het sluit aan bij wat ze aanspreekt, maar verbreedt ook hun horizon en
laat ze kennismaken met zaken waar ze niet uit zichzelf mee in aanraking komen
'De school draagt bij aan de vorming van zelfstandige volwassenen die
maatschappelijk verantwoord kunnen en willen handelen, zowel op de arbeidsmarkt
als in de samenleving en helpt hen na te denken over hun persoonlijke drijfveren en
ambities.' (Bureau2032, 2022).
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Curriculair spinnenweb

‘Bruggen slaan over-stromingen heen’

Curriculair spinnenweb
analyse van het leerplan
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Leerdoelen
Binnen het reguliere onderwijs hebben leerlingen van groep 7 en 8 hebben te maken met de
kerndoelen voor het primair onderwijs en de leerlingen van VO 1 en 2 met de kerndoelen
van de onderbouw van het voortgezet onderwijs (SLO, 2019). Het Juniorcollege
Halderberge beoogt een aanvulling te zijn op het onderwijs binnen de regio en heeft als
ambitie op termijn een expliciete regiofunctie te bekleden. Leerlingen die deelnemen aan
het programma hebben te maken met de schooleigen leerdoelen van het Juniorcollege,
welke worden aangeboden in samenhang met het curriculum van de eigen school. Het
Juniorcollege stelt dat als het gaat over de drie doeldomeinen van onderwijs (Biesta, 2012)
het onderwijs uit de regio zijn aandacht voornamelijk richt op kwalificatie; en dat er op het
gebied van socialisatie en persoonsvorming nog veel valt te winnen.

Het hoofddoel van het Juniorcollege Halderberge is het voorzien in een zachte landing. Een
soepele overgang van primair naar voortgezet onderwijs, waarbij er meer oog is voor de
leerlingen met ruimte voor persoons- en talentontwikkeling. Gagné ziet talent als
ontwikkelde vaardig- en mogelijkheden. ‘Om de gaven ‘om te zetten’ in talent zijn
katalysatoren nodig als nieuwgierigheid, doorzettingsvermogen, motivatie en
zelfstandigheid en een omgeving die stimuleert en bepaalt met welke activiteiten je in
aanraking komt’ (Gagné, 1985). Het Juniorcollege doet dit door onderwijsarrangementen te
ontwerpen waarin leerlingen met elkaar samenwerken zoals mensen in de echte wereld dat
doen. Het Juniorcollege heeft daarbij de intentie een brug te slaan naar de omgeving en de
verbindende factor te zijn tussen het onderwijs en maatschappelijke instellingen. In onze
werkwijze staat coaching centraal. Onderzoek van onder andere Hattie (2012) geeft aan wat
het belang van deze feedback/coaching is en hoe deze invloed uitoefent op het zelfbeeld
en motivatie van de leerling. Op deze manier begeleiden we tieners actief in hun
ontwikkeling. We willen een leeromgeving bieden waarin onderwijs aansluit op de
ontwikkelingsfase. ‘Het is in ons onderwijs belangrijk dat de jongere handvatten krijgt om
zijn route uit te stippelen, daarom is het belangrijk een brede kennis- en
ervaringsachtergrond mee te geven’ (Jolles, 2016). Daarom sturen we aan op zelfregulatie
zodat jongeren grip krijgen op hun ontwikkeling. We inspireren jongeren om de wereld te
verkennen. Ze mogen experimenteren en uitdagingen aangaan. Leerlingen worden
uitgedaagd met opdrachten waarbij ze zelf een oplossing moeten bedenken voor een
probleem. Gefragmenteerde lessen worden daarom vervangen in vakoverstijgende
projecten waarin leerlingen actief, onderzoekend leren. Op deze manier zijn ze betrokken
bij hun eigen leerproces, heeft het betekenis en worden vaardigheden als samenwerken en
communiceren ontwikkeld. Betekenisvol onderwijs voor tieners! Deze samenwerking is
vraagt een andere leerhouding van de leerkrachten/docenten in de te creëren
leergemeenschap.
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Een mooi voorbeeld waarbij we tussen al deze belanghebbenden al bruggen hebben
kunnen slaan is het restaurantproject. Onze leerlingen hebben letterlijk een reis gemaakt
tussen de maatschappelijke partners, het PO en het VO, waarbij ze zijn ondergedompeld in
de wereld van het restaurant om uiteindelijk hun eigen mini-onderneming te starten. De rol
van docenten verandert daarmee in die van een coach die leerlingen actief begeleid in hun
ontwikkeling. Onze ambitie is deze projecten te verduurzamen en te blijven ontwikkelen.
De aanname van het Juniorcollege is dat in het reguliere onderwijs sterk de nadruk wordt
gelegd op kwalificatie. De ambitie is om daar niet op in te leveren, maar wel om een hogere
betrokkenheid te genereren en daarnaast in de loop van de tijd meer in te zetten op
socialisatie en persoonsvorming. Daarmee hopen we ook het reguliere programma te
beinvloeden. De pilotprojecten worden gedraaid met scholen die nauw verbonden zijn met
de ontwikkeling en totstandkoming van het Juniorcollege Halderberge. Uiteindelijk hopen
we op de betrokkenheid van alle belanghebbenden. Dat betekent ook dat leerkrachten van
de verschillende scholen in samenspraak met ouders en leerlingen besluiten leerlingen door
te verwijzen en aan te melden bij het JCH. Je kunt daarbij denken aan leerlingen die zich
aan hun cognitieve top begeven. Leerlingen die meer praktisch ingesteld zijn, maar ook
sociaal emotionele redenen kunnen een rol spelen. Dat maakt dat onze projecten een hoog
inclusief karakter hebben, en een meerwaarde zijn voor elke leerling.
Het programma van het Juniorcollege bestaat uit projecten, ieder met zijn eigen doelgroep.
Op dit moment zijn de volgende projecten in ontwikkeling:
o

Maak je eigen Restaurant pop-up store: Gericht op alle leerlingen
Aan het eind van dit project zijn leerlingen in staat hun eigen pop-up restaurant te draaien.

o

Gefeliciteerd je hebt een eiland gewonnen: Gericht op alle leerlingen
Aan het eind van dit project zijn leerlingen in staat hun eigen eiland vorm te geven en te
ontwerpen in ontwikkeling

o

Sterk Techniek Onderwijs: Gericht op leerlingen met affiniteit voor techniek
Aan het eind van dit project zijn leerlingen.. in ontwikkeling

o

Project Brussel: Gericht op leerlingen van groep 7
Aan het eind van dit project hebben leerlingen kennisgemaakt met vakken en docenten van
het voortgezet onderwijs in ontwikkeling

o

Klas 0: Gericht op (hoog)begaafde leerlingen
Aan het eind van dit project .. in ontwikkeling
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Het Juniorcollege voorziet in een programma dat recht doet aan talenten en mogelijkheden van
leerlingen 10-14 jaar om te voorzien in een zachte landing in het VO. Dat doen we op verschillende
manieren:

Aan het eind van het programma hebben leerlingen gewerkt aan persoonlijke leerdoelen op het
gebied van executieve vaardigheden.
Aan het eind van het programma hebben leerlingen gewerkt aan persoonlijke leerdoelen op het
gebied van persoonsvorming.
Aan het eind van het programma hebben leerlingen geleerd coöperatief te werken binnen een
complexe opdracht.

Executieve vaardigheden
Leerlingen hebben vaardigheden nodig om in de maatschappij te kunnen functioneren, ter
ondersteuning van een leven lang leren en de vorming van hun persoonlijkheid.’
(Adviesplatform2032). Het platform haalt er vijf vaardigheden uit die van belang zijn,
vaardigheden om: te leren, te creëren, kritisch te denken, probleemoplossend vermogen en
de vaardigheid om samen te werken. We willen leerlingen, rekening houdend met de
veranderingen die ze in deze levensfase ondergaan als gevolg van het ontwikkelende
tienerbrein, in deze situaties brengen. ‘Het is belangrijk dat de jongere handvatten krijgt om
zijn route zelfstandig uit te kunnen stippelen. Daarom moet er een goede kennis- en
ervaringsachtergrond meegeven worden’ (Jolles, 2016).
Het Juniorcollege creëert situaties waarbij aanspraak wordt gemaakt tot het ontwikkelen
van deze vaardigheden die de leerlingen helpen om tot presteren te komen. Denk daarbij
onder andere aan situaties die planning en besluitvorming vragen, maar het gaat ook over
gedrag, nieuwe handelingen, een probleem, of situaties waarbij vastgeroest gedrag moet
worden doorbroken. (Norman & Shallice, 2002).
De leerdoelen worden in samenhang aangeboden, waarbij leerlingen worden uitgedaagd
om zelf realistische problemen op te lossen. leerstof uit verschillende vakken wordt
gecombineerd en geïntegreerd aangeboden; er wordt thematisch of projectmatig gewerkt
(Wilschut, A., & Pijls, M. 2018). Daarbij worden ze uitgedaagd met prikkelende opdrachten
binnen een samenhangende context. Gefragmenteerde lessen worden vervangen door
vakoverstijgende projecten. Inzetten op executieve vaardigheden help het gedrag te
reguleren en het is de opvatting van het Juniorcollege dat inzet hierop leidt tot een betere
voorbereiding op het voortgezet onderwijs. ‘Deze executieve vaardigheden maken het
mogelijk beslissingen te maken over activiteiten, het gedrag te organiseren en onze
activiteiten te plannen en te organiseren en daarbij onze emoties te reguleren.’ (Dawson, P.
en Guare, R, 2012).

Persoonsvorming
In ’Over de volle breedte van de onderwijskwaliteit’ wordt de manier waarop het onderwijs
verantwoordelijkheid dient te nemen en bijdraagt aan de vorming van de persoon als
expliciete taak voor het onderwijs benoemd (Onderwijsraad 2016). Echter ontbreekt een
nauwgezette definitie van wat persoonsvorming daadwerkelijk is en ook in de literatuur is
de betekentis en inhoud die men verleend aan dit begrip diffuus. ‘Zo zijn er voor het begrip
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persoonsvorming veel verschillende synoniemen in gebruik, onder andere: persoonlijke
ontwikkeling, persoonlijke vorming, identiteitsvorming, individuatie,
identiteitsontwikkeling, zelfactualisatie, ontplooiing, zelfontplooiing, subjectwording en
subjectificatie’ (van Boxel, 2018)
Het Juniorcollege kan zich vinden in de betekenis die het Platform Onderwijs2032
beschrijft:
-

-

‘Onderwijs dat bijdraagt aan persoonsvorming, motiveert en vormt leerlingen in
brede zin. Het sluit aan bij wat ze aanspreekt, maar verbreedt ook hun horizon en
laat ze kennismaken met zaken waar ze niet uit zichzelf mee in aanraking komen
'De school draagt bij aan de vorming van zelfstandige volwassenen die
maatschappelijk verantwoord kunnen en willen handelen, zowel op de arbeidsmarkt
als in de samenleving en helpt hen na te denken over hun persoonlijke drijfveren en
ambities.' (Bureau2032, 2022).

Het SLO beschrijft in ‘persoonsvorming als curriculaire uitdaging’ een aantal scenario’s op
welke manier scholen dit concreet vorm kunnen geven. Het scenario van de integrale- of
community-variant waarbij ‘persoonvorming als contingent gebeuren dat gepland en vooral
ongepland, overal en op welk moment kan plaatsvinden’, is daarbij het best passend binnen
de praktijk van het Juniorcollege. Het Communty of Inquiry Model (Garrison & Arbaugh,
2007) ondersteunt deze stellingname over het communityleren.

Het Community of Inquiry model
gevisualiseerd (Garrison & Arbaugh,
2007)
‘In elke onderwijspraktijk speelt betrokkenheid (in het Engels engagement) van studenten
een belangrijke rol. Betrokkenheid is de mate van aandacht, nieuwsgierigheid, optimisme
en passie van studenten wanneer ze leren of les krijgen, en is van grote invloed op hun
motivatie om te leren. Deze betrokkenheid vindt plaats binnen drie domeinen (Fredericks,
Blumenfeld & Paris, 2004):
–Affectief: de waarden en attitudes rondom onderwijs, een gevoel ergens bij te horen en in
verbinding te staan met anderen.
–Cognitief: de (intrinsieke) motivatie voor de leerinhoud, en de mate waarin studenten
zichzelf reguleren.
–Gedragsmatig: een actiemodus aannemen.
In elke onderwijssetting streef je naar een uitwerking van je leeractiviteiten die bijdraagt
aan het verhogen van betrokkenheid op alle drie de domeinen.’(Last & Jongen, 2022)
Het Juniorcollege is de uitdaging aangegaan om persoonsvorming een centrale plaats te
geven binnen het curriculum en daarmee concreet vorm te geven:
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Social Presence
Middels startactiviteiten, reflectiemomenten, een persoonlijke benadering, het ontwerpen
van leeractiviteiten waarbij leerlingen moeten samenwerken en het creëren van
ontmoetingen wordt een veilig pedagogisch klimaat geschept.

Cognitive presence
Door aansturing van een proces van actieve kennisconstructie: de kennis wordt contextueel
aangeboden. We sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau door het leerproces te scaffolden.
Er is ruimte voor eigen ideeën, reflecties, evaluaties en het geleerde wordt uiteindelijk in de
praktijk toegepast.

Teaching presence
Er wordt een betekenisvolle leerervaring gecreëerd door alle elementen samen te voegen
en leerlingen in actie te laten komen. Dit doen we door heldere en hoge verwachtingen te
stellen. Een duidelijke structuur te bieden, een inclusieve leerinhoud en een omgeving
waarbij leerlingen veel in interactie komen met elkaar en de leerinhoud, waardoor ze
eigenaarschap en verantwoordelijkheid ervaren. De aanwezigheid en sturing van een
aanwezig docent speelt daarbij een belangrijke rol.

Coöperatief leren
De kinderen die deelnemen aan het programma van het Juniorcollege worden uitgedaagd
met opdrachten en problemen uit de echte wereld, waarbij ze afhankelijk zijn van elkaar.
Doordat ieder zijn eigen rol binnen deze samenwerking heeft, moeten ze elkaar van
informatie voorzien door met elkaar in gesprek te gaan en te discussiëren bij het zoeken
naar een oplossing. Hierdoor leren zowel zwakke als de sterke leerlingen. De sterke door de
zwakkere leerling op sleeptouw te nemen (leidersrol) en de zwakkere wordt aangemoedigd
en krijgt uitleg van de sterkere leerling. Op deze manier leren leerlingen niet alleen in
interactie met een leerkracht, maar ook van elkaar. Het geheim van het succes zit hem in de
structuren omschreven door Kagan, aangegeven door letters GIPS:
Gelijke deelname: iedereen heeft een aandeel in de activiteit
Individuele aansprakelijkheid: iedereen kan de activiteit toelichten
Positieve wederzijdse afhankelijkheid: leerlingen werken aan hetzelfde doel
Simultane actie: de actie vindt tegelijkertijd plaats
Het voordeel voor leerlingen is dat ze bezig zijn, terwijl ze leren. Ze voelen zich onderdeel
van het team waar ze de opdracht mee ten uitvoer brengen, terwijl ze allemaal actief zijn.
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Leerinhoud
Minister Slob, voormalig minister van onderwijs, zei in een kamerbrief het volgende over de
opzet van zogenaamde tienerscholen: “Sommige kinderen zijn gebaat bij een meer
geleidelijke overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. De 10-14initiatieven, een samenwerkingsvorm tussen basisinitiatieven en initiatieven voor
voortgezet onderwijs, voorzien in zo'n behoefte. Voor dergelijke vormen van samenwerking
komt meer experimentele ruimte.
Sindsdien worden er ook vanuit de overheid kaders geboden voor het opzetten van een 1014 school. Het Juniorcollege is een vorm van 10-14 onderwijs waar het primair en voortgezet
onderwijs elkaar ontmoeten. De manier waarop scholen hier invulling aan geven staat niet
vast.

Last & Jongen omschrijven in Blended learning en onderwijsontwerp hoe in 2020 het
onderwijs gedwongen tot een vernieuwing van het onderwijsontwerp als gevolg van de
coronacrisis. Docenten kozen er in het beginsel voor het onderwijs her in ter richten zoals
ze gewend waren dat te doen. Er kwam een in de meeste gevallen een variant op datgene
ze al gewend waren, vanuit de traditionele manier van werken. De enige variatie was of de
docent niet of wel tegelijkertijd aanwezig was met de leerling tijdens onderwijsactiviteit.
Het onderwijs was daardoor volledig gericht op kwalificatie en het sociale aspect en de
subjectrol van onderwijs viel weg. Daarmee kwam dus ook een groot deel van de
verbinding te vervallen. Verbinding van leerkracht-leerling, maar ook andere verbinding van
de sociale groepen waar leerlingen deel van uit maken, en verbindingen van leerkracht –
leerkracht, waar bijvoorbeeld ook het koffiepraatje wegviel. Daardoor werd nog duidelijker
dat ook dit soort impliciete ontmoetingen bijdragen aan onderwijs door de interactie die dit
met zich meebrengt. Kritiek van het Juniorcollege op het huidige onderwijs is dat de focus
überhaupt teveel op kwalificatie ligt, en dat een evenredigere verdeling van de focus op de
drie doeldomeinen tot dezelfde leerresultaten leidt. Deze stellingname kent zijn oorsprong
uit het gedachtegoed van de Nederlands onderwijspedagoog Gert Biesta (2012). Hij betoogt
dat goed onderwijs een mix van de drie doeldomeinen bevat en dat je je daarbij dient af te
vragen welke combinatie dan wenselijk is. De coronacrisis legde bloot dat wanneer
onderwijs zich slechts focust op een van de drie doeldomeinen en er onvoldoende aandacht
is voor de anderen er toch iets schort. ‘In goed ontworpen onderwijs is sociale interactie
tussen studenten onderling en met docenten cruciaal voor het studiesucces van die
studenten’ (Akyol & Garrison, 2008; Arbaugh, 2008; Richardson et al., 2017)
Dit heeft aangetoond dat het belangrijk is aandacht te hebben voor alle functies van
onderwijs. Gebaseerd op het eco-systeem van Blended learning, heeft het Juniorcollege
een eigen eco-systeem. Het geeft de wisselwerking tussen elementen van het onderwijs
weer: didactiek, techniek en ruimte.
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Om deze nader toe te lichten, beginnen we bij de kern: betekenisvol leren. Het
Juniorcollege geeft deze betekenis door authentieke en relevante opdrachten te verbinden
aan concrete leerinhouden (Inspectie van Onderwijs, 2019).

Het eco-systeem van het Juniorcollege Halderberge

Betekenisvol leren
In het praktijkboek NRO bevorderen van diep leren worden kenmerken van krachtige
onderwijsleersituaties benoemd voor het bevorderen van diep leren. Als we kijken naar de
kenmerken van krachtige leeromgevingen die leiden tot betekenis vol leren, komt het
ontwerp van het Juniorcollege op alle punten overeen.
‘Diep leren wordt opgeroepen door de omgeving waarin leerlingen leren’ (de Corte, 1990;
Nie & Lau, 2010; Vermunt & Verloop, 1999). ‘Als leerlingen bijvoorbeeld worden uitgedaagd
en werken aan onderwerpen waarin zij persoonlijk geïnteresseerd zijn, zullen zij eerder diep
leren’ (Trilling & Fadel, 2009).
Uit onderzoek is gebleken dat krachtige leeromgevingen de volgende kenmerken bezitten:
I. Leerdoelen: leerdoelen zijn gericht op kennis, vaardigheden én houdingen (de Bruijn et
al., 2005); leerdoelen hebben de vorm van hogere orde denkvaardigheden (Martinez &
McGrath, 2014).
II. Mate van vakoverstijgend werken: leerstof uit verschillende schoolvakken wordt
gecombineerd en geïntegreerd aangeboden; er wordt thematisch of projectmatig gewerkt
(Jonassen, 1994; Murphy, 1997).
III. Soort opdrachten en taken: opdrachten zijn authentiek en relevant voor leerlingen
(Honebein, 1996; Nie & Lau, 2010).
IV. Aard van het leren: leerlingen construeren zelf actief kennis (Bolhuis & Voeten, 2001);
leerlingen werken samen en zijn van elkaar afhankelijk (Nie & Lau, 2010).
V. Coaching: de docent richt zich op het begeleiden van het leerproces, door bijvoorbeeld
vragen te stellen, informatie over te dragen en extra hulp te bieden als dat nodig is
(Ketelaar, den Brok, Beijaard, & Boshuizen, 2012; van de Pol, Volman, & Beishuizen, 2010).
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VI. Feedback: de docent geeft leerlingen informatie over de kwaliteit van het leren; dit kan
betrekking hebben op de taak, het proces of zelfsturing (Hattie & Timperley, 2007).’

Didactiek
Centraal binnen het leerproces van de leerlingen staat samenwerking binnen een
realistische context. De rijke leeromgeving die geboden wordt nodigt uit tot creativiteit en
veel ruimte tot eigen inbreng. Het Juniorcollege werpt de blik naar buiten en laat het leren
ook plaatsvinden door binnen een netwerk andere mensen te ontmoeten. Doordat we
onderwijsarrangementen ontwerpen waar leerlingen leren zoals mensen in de echte wereld
dat ook doen, ontstaan er verbindingen. Daarmee sluit het Juniorcollege het meest aan bij
de leertheorieën van het sociaal constructivisme en het connectivisme als het gaat over een
visie op leren (Last & Jongen, 2021). De volgende leer- en ontwerpprincipes liggen ten
grondslag aan deze visie.
Ontwerpprincie
Actief leren

Contextueel leren
Collaboratief
leren
Effectieve
instructie
Scaffolden

Reflectie en
feedback
Domeinspecifieke
kennisbasis

Omschrijving
Leerlingen worden gedwongen actief en in interactie met het
leerproces aan de slag te gaan. Ze worden gedwongen veel relaties
te leggen met de praktijk.
Er worden relaties gelegd met de échte wereld binnen de
daadwerkelijke praktijk. De opdrachten zijn realistisch.
Leerlingen werken samen aan een opdracht, waarbij sprake is van
individuele verantwoordelijkheid, maar ook collectieve
afhankelijkheid. Ze hebben elkaar nodig om de taak uit te voeren.
Leerlingen begrijpen wat en waarom er geleerd moeten worden. Er
is sprake van een heldere structuur.
Leerinhoud wordt aangeboden aan de hand van realistische
situaties, waarin leerlingen handreikingen worden gedaan, die ze
later verder toe kunnen passen. Het geeft ze ruimte te groeien van
beginner naar expert . Leerlingen worden gedwongen in realistische
leer- en oefenmomenten. Naarmate projecten vorderen wordt er
steeds meer een beroep gedaan op zelfsturing.
Om leerlingen te helpen bij hun leerproces. Leerlingen krijgen
gericht feedback op zowel het leerproces als het product.
Leerlingen krijgen workshops van vakdocenten VO, en kunnen
kennis en informatie ophalen bij vakexperts en deskundigen uit het
werkveld. Leerlingen werken op deze manier aan kennis en
vaardigheden

Ruimte en Techniek
In onze werkwijze staat coaching centraal. We willen leerlingen actief begeleiden in hun
ontwikkeling. Dit binnen een inspirerende leeromgeving, die aansluit op de
leerontwikkeling. De ruimte waar het leren plaatsvindt is de échte wereld. Dat doen we
door vakoverstijgende projecten, waarbij leerlingen worden uitgedaagd met een probleem
en zelf met oplossingen moeten komen. Leerlingen worden voor probleemsituaties gesteld
in een realistische context. Dat betekent dat we met onze leerlingen ook de wereld
intrekken. De praktijk vormt de rijke leeromgeving die uitnodig tot uitwisseling en
interactie. Dit noemen we ‘Nomadisch leren’. Daarmee bedoelen we dat we niet gebonden
zijn aan een vaste plaats. Het ene moment vindt het leren plaats binnen de contextrijke
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praktijk door vakspecialisten uit het bedrijfsleven te ontmoeten en advies in te winnen en
plannen te presenteren. Het andere moment bevinden onze leerlingen zich in een
praktijklokaal om plannen vorm te geven of een workshop te volgen van vakleerkrachten.
De plaats waar leren plaatsvind wisselt dus continu, en geeft leerlingen de gelegenheid de
blik ook naar buiten te werpen.
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Persona
Door het inclusieve karakter van onze projecten zijn deze geschikt voor alle leerlingen. Toch
zijn er leerlingen die nog extra baat hebben bij een ‘zachtere landing op het VO’. Om een
beeld te geven aan welke type leerling wij denken hebben we persona’s ontwikkeld.
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Leeractiviteiten

Leeruitkomsten

Programmaniveau
Het Juniorcollege voorziet in een programma dat recht doet aan talenten en mogelijkheden van
leerlingen 10-14 jaar om te voorzien in een zachte landing in het VO. Dat doen we op verschillende
manieren:

Aan het eind van het programma hebben leerlingen gewerkt aan persoonlijke leerdoelen op het
gebied van executieve vaardigheden.
Aan het eind van het programma hebben leerlingen gewerkt aan persoonlijke leerdoelen op het
gebied van persoonsvorming.
Aan het eind van het programma hebben leerlingen geleerd coöperatief te werken binnen een
complexe opdracht.
Leerlingen werken aan doelen op het gebied van executieve vaardigheden
Aan het eind van het programma
Taakoriëntatie (wat wordt er van mij verwacht?)
Doelen stellen (wat wil ik bereiken?)
hebben leerlingen gewerkt aan
persoonlijke leerdoelen op het gebied Plannen (hoe bereik ik dat doel?)
Systematisch werken (hoe ga ik te werk?)
van executieve vaardigheden
Monitoren tijdens de uitvoering (begrijp ik alles?)
Evalueren (klopt mijn antwoord?)
Reflecteren (wat ik kan hiervan leren?)

(Last & Jongen, 2022)
Leerlingen werken aan doelen op het gebied van persoonsvorming
Aan het eind van het programma
Wie ben ik (nu) en hoe wil ik mij (leren) verhouden tot
hebben leerlingen gewerkt aan
mezelf, de anderen en de dingen?
persoonlijke leerdoelen op het gebied
Wat kan, wil en moet ik op / door school leren, doen en
van persoonsvorming
meemaken om die vragen te kunnen stellen en voorlopig
te beantwoorden?
(SLO, 2016)

Leerlingen werken aan doelen op het gebied van coöperatief leren
Aan het eind van het programma
Gelijke deelname: iedereen heeft een aandeel in de
hebben leerlingen geleerd coöperatief activiteit
te werken binnen een complexe
Individuele aansprakelijkheid: iedereen kan de activiteit
opdracht.
toelichten
Positieve wederzijdse afhankelijkheid: leerlingen werken
aan hetzelfde doel
Simultane actie: de actie vindt tegelijkertijd plaats
(Kerpel, 2014)

Projectniveau
Maak je eigen Restaurant pop-up store:
Aan het eind van dit project zijn leerlingen in staat hun eigen pop-up restaurant te draaien.
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Gefeliciteerd je hebt een eiland gewonnen:
Aan het eind van dit project zijn leerlingen in staat hun eigen eiland vorm te geven en te
ontwerpen in ontwikkeling
Sterk Techniek Onderwijs:
Aan het eind van dit project zijn leerlingen.. in ontwikkeling
Project Brussel: Gericht op leerlingen van groep 7
Aan het eind van dit project hebben leerlingen kennisgemaakt met vakken en docenten van het
voortgezet onderwijs in ontwikkeling
Klas 0: Gericht op (hoog)begaafde leerlingen
Aan het eind van dit project .. in ontwikkeling

Leeractiviteitenniveau project restaurant
Week 0
Aan het eind van deze activiteit weten leerlingen wat het doel is van het
Voorbereiding*
programma, wat ze aan het eind van het project moeten laten zien, en
Week 1
De boer op

welke activiteiten er op het programma staan
Aan het eind van deze leeractiviteit hebben leerlingen kennis gemaakt met
de weg van de boerderij tot het bord
Aan het eind van deze leeractiviteit hebben leerlingen kennis gemaakt met
de grondbeginselen van het werken in de keuken
Aan het eind van deze leeractiviteit hebben leerlingen kennis gemaakt met
een melkveebedrijf
Aan het eind van deze leeractiviteit hebben leerlingen aandacht besteed
aan het belang van gezonde voeding
Aan het eind van deze leeractiviteit hebben leerlingen is samenwerking
met een professionele kok een gezond gerecht gemaakt.

Week 2/3
Workshops

Wiskunde/Economie

Aan het eind van een workshop hebben leerlingen kennis opgedaan die ze
kunnen toepassen bij het opzetten van hun restaurant
Aan het eind van een workshop hebben leerlingen vaardigheden opgedaan
die ze kunnen toepassen bij het opzetten van hun restaurant
Aan het eind van deze leeractiviteit hebben leerlingen een naam, logo en
reclamestrategie ontworpen voor hun restaurant
Aan het eind van deze leeractiviteit hebben leerlingen geleerd hoe ze een
eenvoudige begroting opstellen
Aan het eind van deze leeractiviteit hebben leerlingen geleerd wat de
verschillende kosten zijn binnen een restaurant
Aan het eind van deze leeractiviteit hebben leerlingen kennis opgedaan
over hoe ze hun restaurant winstgevend kunnen maken

23

Analyse Leerplan | Juniorcollege Halderberge
Nederlands/Engels

Aan het eind van deze leeractiviteit hebben leerlingen geleerd hoe ze een
menukaart samenstellen
Aan het eind van deze leeractiviteit hebben leerlingen geleerd hoe ze
communicatie onderling afstemmen
Aan het eind van deze leeractiviteit zijn leerlingen in staat een visie op hun
restaurant te formuleren
Aan het eind van deze leeractiviteit hebben leerlingen nagedacht over
welke kwaliteiten ze willen inzetten bij het draaien van een restaurant
Aan het eind van deze leeractiviteit zijn leerlingen in staat hun menukaart
in het Engels te vertalen

Scheikunde/Biologie

Aan het eind van deze leeractiviteit zijn leerlingen in staat hun visie in het
Engels te verwoorden
Aan het eind van deze leeractiviteit weten de leerlingen wat een indicator
is
Aan het eind van deze leeractiviteit weten leerlingen hoe ze een bepaalde
voedingsstof kunnen aantonen
Aan het eind van deze leeractiviteit weten leerlingen wat een emulgator is
Aan het eind van deze leeractiviteit weten leerlingen de werking van een
additief emulgator
Aan het eind van deze leeractiviteit weten leerlingen wat een antioxidant is

Bakkerij/Hygiëne

Aan het eind van deze leeractiviteit weten leerlingen dat vitamine c een
antioxidant is
Aan het eind van deze leeractiviteit weten leerlingen wat de hygiëneregels
in de keuken zijn
Aan het eind van deze leeractiviteit weten leerlingen hoe ze volgens een
recept werken
Aan het eind van deze leeractiviteit weten leerlingen wat de vaste
procedures in de keuken zijn
Aan het eind van deze leeractiviteit weten leerlingen hoe ze onderlinge
taken moeten verdelen
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Week 4
Bezoek werkveld

Aan het eind van het bezoek hebben leerlingen kennis opgedaan die ze
kunnen toepassen bij het opzetten van hun restaurant
Aan het eind van het bezoek hebben leerlingen vaardigheden opgedaan
die ze kunnen toepassen bij het opzetten van hun restaurant
Aan het eind van dit bezoek weten leerlingen hoe het hoort volgens de
etiquette-regels
Aan het eind van deze leeractiviteit weten leerlingen hoe ze volgens de
etiquette-regels een tafel moeten dekken
Aan het eind van deze leeractiviteit weten leerlingen hoe je netjes gasten
ontvangt in je restaurant
Aan het eind van deze leeractiviteit weten leerlingen wat de verschillende
rollen en ruimtes in een restaurant zijn

Week 5
Conceptontwikkelin
g

Aan het eind van deze leeractiviteit weten leerlingen hoe de verschillende
rollen binnen een restaurant samenwerken
Aan het eind van deze leeractiviteit weten leerlingen hoe ze een lapbook
moeten maken
Aan het eind van deze leeractiviteit weten leerlingen welke inhoud er in
een lapbook thuis hoort
Aan het eind van deze leeractiviteit hebben leerlingen plannen gemaakt
voor hun restaurant
Aan het eind van deze leeractiviteit hebben leerlingen taken verdeeld voor
hun restaurant

Week 6
Voorbereiding

Aan het eind van deze activiteit hebben leerlingen hun restaurantopzet aan
elkaar gepresenteerd
Aan het eind van deze leeractiviteit hebben leerlingen feedback gegeven
op elkaars restaurant

Week 7
Presentatie
Week 8
Evalueren

Aan het eind van deze leeractiviteit hebben leerlingen de feedback
verwerkt bij de opzet van hun restaurant
Aan het eind van deze activiteit hun eigen pop-up restaurant gedraaid
Aan het einde van deze activiteit is er samen met de leerlingen
geëvalueerd

Een uitwerking van de leeractiviteiten van de andere projecten zijn nog in ontwikkeling
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Docentrollen
Door het experiment teambevoegdheid is het mogelijk gemaakt dat leerkrachten die betrokken zijn
bij 10-14 initiatieven kunnen werken. De bevoegdheden van leraren zijn in de constructie van
teambevoegdheid voldoende om de verantwoordelijkheid voor het onderwijs te dragen.
Personeelsleden blijven in dienst van de onderwijssoort waar zij voor bevoegd zijn. (Ministerie van
Onderwijs, cultuur en wetenschap, 2020)

26

Analyse Leerplan | Juniorcollege Halderberge

Coachende rol
Tijdens de projecten is het de bedoeling dat leerlingen hun specifieke talenten ontdekken,
verder ontwikkelen gekoppeld aan een project. Ze leren met elkaar samenwerken, met
docenten en leerkrachten en met experts uit de praktijk. Ze leren zichzelf kennen, ze leren
keuzes te maken met betrekking tot wie zij zijn en hoe zij zich verder willen ontwikkelen.
De verschillende onderdelen vinden we terug in de doeldomeinen zoals die door Gert Biesta
zijn opgesteld:
-

Kwalificatie: hierbij gaat het om het verwerven van kennis, vaardigheden, waarden
en houdingen.
Socialisatie: hier draait het om de manieren waarop we via onderwijs deel worden
van bestaande tradities en praktijken, van manieren van doen en manieren van zijn.
Subjectificatie: de persoonswording van degenen die onderwezen worden.
Subjectificatie gaat over emancipatie en vrijheid en over de verantwoordelijkheid
die daarmee gepaard gaat.

Binnen het Juniorcollege en binnen de projecten willen we streven naar de balans tussen de
drie doeldomeinen zoals hierboven beschreven. De balans tussen de doeldomeinen zal
nooit precies zijn, soms zal er meer aandacht zijn voor het ene doeldomein, dan weer op
een ander vlak. We willen ervoor zorgen dat de nadruk niet alleen ligt op het werven van
kennis en vaardigheden, maar dat er evenredig veel aandacht is voor bijvoorbeeld
samenwerken en de persoonswording van de leerlingen. Dat betekent ook dat leerkrachten
en docenten samen met de leerlingen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs dat
plaatsvindt. Zowel degene die onderwijs geeft als degene die onderwijs ontvangt stelt
zichzelf de vraag: wat vraagt dit van mij?
Door middel van het nomadische karakter van het Juniorcollege willen we de wereld naar
de leerlingen toe brengen. Het Juniorcollege is een oefenplaats voor de leerlingen: ze
krijgen onderwijs over de (echte) wereld. Niet alleen via boeken en werkbladen maar juist
door middel van het onderzoeken van vraagstukken en samen zoeken naar oplossingen.
Tijdens het samenwerken bepalen leerlingen hun positie ten opzichte van de
wereld(vraagstukken) maar ook de vragen over hun eigen persoonswording.
Van de docenten en leerkrachten wordt verwacht dat zij ook de diepere vragen
beantwoorden en hier de tijd voor nemen. Een docent of leerkracht mag de les
onderbreken en de leerlingen ruimte geven om hun relatie met de wereld te zien. Ze
steunen de leerlingen waar een vraag is, maar ze motiveren leerlingen ook om iets nieuws
of iets anders te proberen of te proeven of iets te bestuderen. Docenten en leerkrachten
helpen kinderen bij het maken van eigen keuzes en het vormen van hun eigen gedachten en
opvattingen. Op die manier kunnen leerlingen reflectief zijn: het is aan hen wat ze met
datgene waar ze mee in aanraking komen gaan doen. De docent of leerkracht biedt iets
nieuws aan binnen het onderwijs en zorgt ervoor dat leerlingen doorgaan tot de realiteit in
beeld komt. Binnen de projecten van het Juniorcollege is het belangrijk dat docenten en
leerkrachten op eenzelfde manier de leerlingen coachen.
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In aansluiting op hetgeen hierboven benoemd is (theorie Gert Biesta) willen we bij het
Junior College door middel van Didactisch Coachen zorgen voor een zachte landing van
groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Didactisch Coachen is een planmatige en
doelgerichte wijze van coachen die ervoor zorgt dat leerlingen goed onderwijs ontvangen
als het gaat om kennis en vaardigheden, dat leerlingen samenwerken met medeleerlingen,
docenten en leerkrachten en vakspecialisten uit de praktijk en dat leerlingen iets vinden van
hun plek in de wereld, hun persoonswording. De persoonswording neemt een belangrijke
plaats in binnen het Juniorcollege: wat heeft de leerling nodig als het gaat om
persoonswording als hij of zij de overstap maakt naar de middelbare school.
Het Junior College heeft daarom docenten en leerkrachten nodig die:
•
•
•
•

Denkstimulerende vragen kunnen stellen die zorgen voor verdieping en die
feedback geven mogelijk maken
Effectieve feedback kunnen geven die het onderwijs positief beïnvloedt
Het geven van nuttige aanwijzingen of korte instructie
Rekening houden met modus/leerstand van de leerlingen alsook de
persoonswording (en alle vragen die de leerling hierover heeft)
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Bronnen en materialen
Op landelijk niveau worden bronnen en materialen niet voorgeschreven. Scholen bepalen
zelf met welke leerbronnen en materialen leerlingen leren (SLO, 2019)

Leerkrachten van het Juniorcollege ontwerpen hun materialen zelf aan de hand van een
thema. Het Juniorcollege gaat uit van de expertise van (vak)leerkrachten om te bepalen
welke leerdoelen op welke manier kunnen aansluiten bij het einddoel van een project. Een
belangrijke bron van het Juniorcollege zijn ook specialisten en deskundigen uit het
werkveld. Zij kunnen vanuit hun expertise input leveren, waarbij het enige criteria is dat het
een relatie heeft met de uiteindelijke leerinhoud.
Ook wordt op dit moment onderzocht ‘Sterk Techniek Onderwijs’ (STO) aan het curriculum
toe te voegen gericht op leerlingen met meer affiniteit met techniek en wordt de
mogelijkheid bekeken voor het formeren van een zogenaamde ‘Klas 0’, welke bedoeld is
voor leerlingen die de einddoelen van de basisschool al bereikt hebben, maar sociaalemotioneel nog niet toe zijn aan het voortgezet onderwijs. In de toekomst ziet het
Juniorcollege kansen in zich specifiek te richten op NT2 leerlingen.

De leerkrachten die betrokken zijn bij het Juniorcollege ontwerpen gezamenlijk een
passende lessenreeks passend bij een project. Zij zien er op toe dat gekozen bronnen en
materialen aansluiten op de visie van het Juniorcollege en het vak of leergebied waarbij het
aansluit.
Voor een project krijgen scholen een leerkrachtenhandleiding en een handboek voor
leerlingen. Ook houden leerlingen zelf een portfolio bij. De materialen die daarvoor nodig
zijn worden verstrekt door het Juniorcollege.

31

Analyse Leerplan | Juniorcollege Halderberge

Groeperingsvormen
Het Juniorcollege is een vorm van 10-14 onderwijs. Het richt zich op leerlingen van groep 7
en groep 8 van het PO; en op leerlingen van het eerste en tweede leerjaar van het VO.
Leerlingen werken samen in deze onderwijsvorm om de landing op het VO te verzachten.
“Sommige kinderen zijn gebaat bij een geleidelijke overgang van het basisonderwijs naar
het voortgezet onderwijs” (Regeerakkoord, 2017-2021)

Inclusief karakter
Wat het Juniorcollege onderscheidend maakt van veel onderwijsvarianten is het sterk
inclusieve karakter. Doordat het Juniorcollege zich richt op cognitieve sterke leerlingen,
maar ook juist leerlingen die meer praktisch ingesteld zijn, is er een grote mate van
integratie mogelijk we er naar streven leerlingen in realistische situaties te brengen, zoals
deze in de echte wereld plaatsvinden kunnen we de leerlingen aanspreken op het niveau
dat bij hun past. Op deze manier vindt er bijna als vanzelf een rolverdeling plaats die past
bij het niveau van de individuele leerling, immers: leerlingen hebben een persoonlijk
leerdoel waar ze aan werken bij het Juniorcollege.

Pilotgroepen
Op dit moment worden projecten met pilotgroepen uitgevoerd die bestaan uit vaste
groepen van aangesloten basisscholen binnen de samenwerking. In de toekomst willen we
gaan werken per aanmelding, waarbij groepsleerkrachten in samenspraken met leerlingen
en ouders leerlingen verwijzen naar het Juniorcollege.
De groep wordt opgesplitst in subgroepen waarmee het project wordt gedraaid. Er is per
project ruimte voor +/- 35 leerlingen.
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Leeromgeving
Scholen dienen zich te houden aan schooltijd en onderwijstijd welke op landelijk niveau zijn
vastgesteld (SLO, 2019). Dit kan ook op andere plaatsen zijn dan binnen de schoolmuren.

Het juniorcollege slaat de brug naar de omgeving en is een verbindende factor tussen het
onderwijs en maatschappelijke instellingen. Dat doen we door onderwijsarrangementen te
ontwerpen waarin leerlingen met elkaar samenwerken zoals mensen in de echte wereld dat
doen. ‘Leerlingen willen graag leren aan de hand van het echte leven en actuele
vraagstukken en vinden dat school meer in verbinding moet staan met de wereld
daarbuiten’ (platformonderwijs2032, 2016). Het Juniorcollege zoekt die verbinding expliciet
op. Zoals eerder gesteld valt dit onder de noemer ‘Nomadisch leren’. De inhouden van de
geboden workshops zijn samengesteld door vakleerkrachten uit het voortgezet onderwijs
die over de nodige kennis en knowhow beschikken binnen hun vakgebied. Binnen een
thema worden de leerlingen van input voorzien die binnen de verschillende vakken vallen,
welke ze later weer kunnen toepassen binnen het eindproduct van een thema. Een
behoorlijke klus voor docenten omdat zij ‘over hun vak heen moeten kijken.’ (Nout, 2018,
SLO context VO maart 2018).

Het Juniorcollege bevindt zich in het centrum van het onderwijs en de regio

Structuur
Onze projecten zijn thematisch opgebouwd, en een thema bestaat uit 16 weken. We gaan
daarbij uit van 8 weken waarbij er aanbod verzorgd wordt, en 8 weken waarbij leerlingen
tijd hebben binnen hun eigen schoolcontext te werken aan het portfolio en het eigen
leerproces. Momenteel worden projecten gedraaid met vaste groepen. In de toekomst is
het de bedoeling over te gaan op inschrijving. Leerlingen komen dan eenmaal per twee
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weken naar het Juniorcollege om mee te draaien bij een project. Dat betekent dat de
leerkracht van de eigen school hier rekening mee houdt bij het aanbod van deze leerling.
Door het Nomadische karakter is de leeromgeving steeds anders.

Tijd
De overheid heeft urennormen vastgesteld waar scholen zich aan dienen te houden. Echter
zijn scholen vrij in te delen hoeveel uren aan bepaalde leergebieden worden besteed.
Scholen mogen de schooltijden zelf bepalen (SLO,2019).

Het Juniorcollege heeft voor de Nomadische projecten woensdag als vaste dag. Er vinden
steeds twee projecten tegelijkertijd plaats. Dat betekent dat er voor deelnemende
leerlingen steeds een ‘contactweek’ en een ‘verwerkingsweek’ is verspreid over 16 weken.
Van scholen verwachten we dat er rekening wordt gehouden met leerlingen in tijd en
ruimte om te kunnen werken aan de doelen van het Juniorcollege.

Storyboard studentgerichte leerreis
Om alle aspecten die van invloed zijn op de structuur van de projecten visueel weer te
geven hebben we een storyboard studentgerichte leerreis ontwikkeld. Het geeft een beeld
van de leeractiviteiten en geeft een beeld over het antwoord op de vraag wat leerlingen
gaan doen wanneer ze deelnemen aan een project van het Juniorcollege en waar en
wanneer het leren plaatsvindt. Een exacte weergave van een lessenreeks is niet te geven,
omdat dit telkens anders is per periode.
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Toetsing
Op landelijk niveau kent het basisonderwijs het leerlingvolgsysteem en de eindtoets. Het
voortgezet heeft examens (SLO, 2019). Het Juniorcollege stelt zich op de hoogte van de
monitor 10-14 onderwijs, uitgevoerd door Oberon.
In een samenwerking als het Juniorcollege ontmoeten primair- en voortgezet onderwijs
elkaar. Een eerste daad van onderwijsversoepeling tussen het PO en het VO is de
ontwikkeling van leerlijnenkaarten PO-VO. Het doel hiervan is leerkrachten van het
basisonderwijs een handreiking te bieden bij het in kaart brengen van de einddoelen van
het PO, in de vorm van een checklist. Dit zijn geen harde eisen, maar kunnen wel inzicht
verschaffen op het eigen aanbod en de vraag beantwoorden of dit voldoende aansluit op
het het VO. Voor de vakgebieden Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels (zie bijlage 1) is
een leerlijnkaart ontworpen.
Daarnaast is er voorzien in een instrument om hiaten in kaart te kunnen brengen voor
verschillende vakgebieden (zie bijlage 2). In eerste instantie is dit voortgekomen om
opgelopen Corona-achterstanden in kaart te brengen, maar dit is tevens een geschikt
instrument om te gebruiken bij de overdracht van leerlingen tussen het PO en het VO en
deze typen onderwijs nader te elkaar te brengen.
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Toetsing
Bij het Juniorcollege draait het om het leerproces van leerlingen. Om in de zachte landing
te voorzien, en leerlingen op die manier hun ‘rugtas te laten vullen’, zetten we vooral in op
de ontwikkeling van executieve vaardigheden en staat persoonsvorming centraal. Dat doen
we door leerlingen voor uitdagende opdrachten in de echte wereld te stellen. Persoonlijke
feedback speelt daarbij een primaire rol. Leerlingen houden hun vorderingen bij via een
portfolio dat inzicht geeft over vorderingen met betrekking tot persoonlijke vaardigheden
en leerdoelen. Deze persoonlijke leerdoelen formuleren leerlingen en docent in
samenspraak en vormen het hoofddoel voor deelname aan het Juniorcollege. Aan het einde
van elk project presenteren leerlingen aan ouders, medeleerlingen en leerkrachten hun
eindproduct. Leerlingen gebruiken de input van de leeractiviteiten om hun presentatie vorm
te geven, waarbij ze de aangeleerde vaardigheden in de praktijk toepassen.

Effectieve strategieën voor formatieve feedback
‘Het iteratieve proces van effectieve feedback gaat over drie soorten informatie (Hattie &
Timperley, 2007):
–Feedup (Waar werkt de student naartoe?): dit zijn de leerdoelen van de student, meestal
gebaseerd op de beoogde leeruitkomsten. Zorg als docent ervoor dat deze voor de student
helder en uitdagend zijn. Geef ook aan hoe succes eruitziet en waarom dit succes is.
–Feedback (Waar staat de student nu?): hierin staat beschreven hoe de student de taak tot
nu toe heeft uitgevoerd en welke vooruitgang is geboekt. Stel vragen en discussieer met de
student.
–Feedforward (Hoe komt de student naar de gewenste situatie?): deze informatie gaat over
de stappen die de student moet nemen om naar het gewenste eindniveau te komen.
Feedback kun je op verschillende manieren geven: op een gemaakt product of op het
proces dat daaraan voorafging. De literatuur onderscheidt daarvoor vier niveaus: het
taakniveau, het procesniveau, zelfregulatie en de eigen persoon (zie figuur 14.1). Vooral
aandacht voor het procesniveau en de zelfregulatie leidt tot hogere leeropbrengsten,
omdat je daardoor het denken van studenten stimuleert. Bij het niveau van de eigen
persoon gaat het om de competenties en houdingsaspecten van een student zelf.’
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Programmatisch toetsen
De vorm van toetsen die we bij het Juniorcollege hebben gekozen is programmatisch
toetsen. ‘Programmatisch toetsen is geen voorschrift, maar betreft een set uitgangspunten
om toetsing vorm te geven’ (Baartman, Van Schilt-Mol & Van Der Vleuten, 2020).
We hanteren daarom de volgende uitgangspunten:
-

-

-

-

De projecten van het Juniorcollege zijn feedbackgericht, waarbij feedback een
steeds terugkerende rol speelt.
Inzicht in de ontwikkeling van de studenten ontstaat door het bijhouden van een
portfolio.
Het programma is gericht op het werken aan executieve vaardigheden, coöperatief
leren en persoonsvorming. Het programma bestaat uit projecten waarin
leeractiviteiten zijn opgenomen welke gericht zijn op het opdoen van kennis en
vaardigheden.
Feedback staat centraal in het leerproces, waarbij de rol van leerkracht vooral
coachend is. Het dialoog vormt daarbij de tool om tot inzicht te komen bij de eigen
ontwikkeling.
Er wordt geen eindoordeel gevormd in de vorm van een waardering via een punt of
kennistoets. Het project wordt afgesloten met een presentatie, waarbij de
aangeleerde vaardigheden en input van de leeractiviteiten worden toegepast in de
praktijk.
In een rubriek zijn de algemene verwachtingen van de opdracht opgenomen. Deze
werken zelfsturend voor leerlingen en helpen om elkaar van feedback te voorzien.
Ook maken ze helder een welke criteria het eindproduct moet voldoen. Ze dienen
vooral om een kritische houding ten opzichte van het eigen product te stimuleren.
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Visie
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Op basis van de doelstelling zijn er vier succesindicatoren geformuleerd:
-

-

De groep 7-8 van het PO en leerjaren 1-2 van het VO vormen samen het Juniorcollege (10-14
jaar)
De op te stellen leerlijnen gaan voornamelijk over vaardigheden. In de beschrijving hiervan
komt vooral vaardighedenontwikkeling centraal te staan als coöperatief leren,
metacognitieve vaardigheden en de executieve functies
Delen van expertise door samengestelde leerteams PO-VO
Opzet in nomadische vorm in thematische projecten. Aanvankelijk is de opstart tussen 4
scholen van 2 besturen, waarna het wenselijk is dat andere scholen aansluiten bij het
Juniorcollege.`

Why

Een programma dat recht doet aan talenten en mogelijkheden van leerlingen van 1014 jaar om te voorzien in een zachte landing in het VO.
 Leraren PO/VO die een professionele leergemeenschap vormen

Who

What

 Geen fysieke school, maar ‘nomadisch’ concept met wisselende locaties
 Verbinden factor tussen onderwijs en maatschappelijke instellingen
(regiofunctie)






Leerlijnkaarten
Professionele Leergemeenschap (PLG)
(Nomadische) Projecten
Klas 0/Sterk Techniek Onderwijs

Golden Circle van Simon Sinek
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Bijlage 1: Rekenen/wiskunde, Nederlands, Engels

-
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-

-

-

-
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-
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Bijlage 2: Leerdoelenkaarten
-
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