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1 Inleiding en leeswijzer 

In dit rapport wordt verslag gedaan van het project ‘Kans- en creativiteitsgericht denken en 
leren’, (‘Kans-Crea’) dat in het schooljaar 2014-2015 en in de schooljaren 2012-2013 en 2013-
2014 is uitgevoerd op Stad & Esch.  
De aanleiding voor dit project was het gelijknamige projectplan dat in 2012 geschreven is door 
Stad & Esch, en waarvoor subsidie verleend werd door het HPBO. Het verloop van het project en 
de rollen die de Rijksuniversiteit Groningen daarin vervuld heeft worden uiteengezet in het 
volgende hoofdstuk.  
 
Dit rapport gaat vooral in op de uitvoering van het project in 2014-2015, verslag van de andere 
twee schooljaren is gedaan in twee eerder verschenen rapportages1. Ook wordt in dit rapport een 
hoofdstuk gewijd aan de uitvoering van Thematisch werken op Stad & Esch, omdat door de 
school gevraagd is ook aandacht te besteden aan de mogelijke uitkomsten van Kans-Crea, waar 
de organisatie van het thematisch werken iets van kan leren.  
 
De rol van de RUG in dit project is in de afgelopen drie jaren verschoven van een vooral 
onderzoekende, naar een vooral adviserende rol. In 2014 is afgesproken dat de RUG betrokken 
blijft bij het project door docenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van het onderwijs en het 
denken en werken vanuit het theoretisch kader. 
In de loop van het schooljaar (afspraak 7 december 2014 in Meppel) is daarbij afgesproken dat 
de RUG dit jaar ook een analyse maakt van de uitvoering van Thematisch Leren-onderwijs op 
Stad & Esch en adviezen formuleert met betrekking tot de relatie(s) tussen Kans-Crea en dit 
Thematisch leren. 
 
Onderzoek en ondersteuning van Kans-Crea is uitgevoerd door de onderzoeksgroep 
cultuuronderwijs van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze onderzoeksgroep biedt onderzoek, 
onderwijs en advies, op het gebied van cultuuronderwijs. De expertise van de leerstoel is een 
cognitieve benadering van cultuur en cultuuronderwijs. Deze kennis is de basis voor de diensten 
vanuit de leerstoel.  
 
Theoretisch kader: cultuur als (meta-)cognitie: 
Het theoretisch kader dat ontwikkeld is in het onderzoeksproject Cultuur in de Spiegel, is de 
leidraad voor de werkzaamheden die de RUG in het kader van Kans-Crea heeft uitgevoerd.2 
Vanuit het wetenschappelijk kader over cultuur hebben we met docenten nagedacht over het 
Kans-Crea onderwijs. Het kader vormde ook het uitgangspunt voor het advies en de 
ondersteuning van de docenten. Bovendien bood het theoretisch kader de structuur voor het 
observeren en analyseren van onderwijs, waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan.  
 
Voor een uitgebreide toelichting op deze theorie verwijzen we naar de website en het 
leerplankader die in het kader van Cultuur in de Spiegel ontwikkeld zijn (SLO (2014) en 
www.cultuurindespiegel.nl).  
Cultuur wordt vanuit deze theorie opgevat als: 
een proces van denken en doen, waarbij mensen hun persoonlijke en collectieve geheugen 
inzetten om betekenis te geven aan een steeds veranderende omgeving. Cultuur zit niet ‘in’ de 
dingen, maar is de specifieke manier waarop mensen, in hun denken en handelen, betekenis 
geven aan de werkelijkheid. Daarbij gebruiken ze bepaalde cognitieve vaardigheden en 
verschillende typen media.3  
 

— 
1 Sasbrink, Anne en Barend van Heusden. Tussentijdse rapportage kwalitatief evaluatieonderzoek ‘Kans- en creativiteitsgericht denken 

en leren’. in opdracht van RSG Stad & Esch. September 2013.  

 Sasbrink, Anne. Tussentijdse rapportage monitoring en ondersteuning van het project ‘Kans- en creativiteitsgericht denken en leren’. 

in opdracht van RSG Stad & Esch, Diever- Meppel. 30 september 2014. 

2 Heusden, Barend van. Cultuur in de spiegel: naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Groningen; Enschede: Rijksuniversiteit 

Groningen; Slo, 2010.  

3 Hoeven e.a. Cultuur in de Spiegel in de praktijk. Een leerplankader voor cultuuronderwijs. Enschede: SLO, 2014. Hoofdstuk 2.  
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Er is sprake van cultureel bewustzijn wanneer we op cultuur reflecteren, onze aandacht op de 
cultuur zelf richten. Dit veronderstelt altijd een zekere afstand, alsof je de cultuur vanuit een 
helikopter waarneemt. Het culturele bewustzijn kan persoonlijk zijn, maar ook gedeeld. Het 
geheugen dat we gebruiken om een steeds veranderende werkelijkheid te (her)kennen en er 
vorm en betekenis aan te geven, is immers deels persoonlijk, maar grotendeels collectief: we 
delen veel van onze kennis en ervaringen met anderen.  
Cultuuronderwijs leert leerlingen te reflecteren op cultuur in het algemeen, op hun eigen 
cultuur en op de cultuur van anderen. Cultuuronderwijs stimuleert en ontwikkelt het culturele 
bewustzijn van leerlingen.4 
 
De theorie veronderstelt dat cultuuronderwijs bestaat uit een combinatie van drie kern-
elementen:  

› het onderwerp (dat aspect van cultuur waarop gereflecteerd wordt),  
› basisvaardigheden (de manier waarop gereflecteerd wordt, door cultuur waar te nemen, 

het te verbeelden, te conceptualiseren of te analyseren), 
› en medium (waarin, of met behulp waarvan, dit proces tot uitdrukking komt).  

 
 
Leeswijzer 
De volgende hoofdstukken van deze rapportage gaan in op:  

› De ontwikkeling van het project ‘Kans- en creativiteitsgericht denken en leren’ in de 
periode 2012-2015; 

› Hoe het project Kans-Crea is uitgevoerd in het schooljaar 2014-2015; 
› De kenmerken van het ontwerp en de uitvoering van Thematisch Werken5;  
› Samenvatting en aanbevelingen voor cultuuronderwijs en Thematisch Werken op Stad & 

Esch, op basis van de monitoring en advisering gedurende de looptijd van het project 
Kans-Crea. 
 

 

— 
4 Ibid. 

5 Het onderzoek is beperkt tot één project in leerjaar 2. Conclusies en aanbevelingen zijn zover mogelijk zo geformuleerd 

dat ze representatief zijn voor meer vormen en leerjaren van het Thematisch Werken. 
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2 Ontwikkeling projectplannen ‘Kans- en 
creativiteitsgericht denken en leren’ 2012-2015 

In 2012 is door Stad & Esch, samen met adviesbureau Oude Avenhuis en Van Dijk, het 
projectplan ‘Kans- en creativiteitsgericht denken en leren’ geschreven. Dit plan was erop gericht 
de helft van het vmbo-onderwijs in het derde en vierde leerjaar aan te bieden in thematische 
projecten, die gebaseerd zouden worden op onder andere de theorie van Cultuur in de Spiegel, 
maar ook theorieën over 21st century skills. Ook het eerste leerjaar van het mbo zou vanaf het 
tweede of derde projectjaar deelnemen door voort te bouwen op dit programma.  
De Rijksuniversiteit Groningen werd gevraagd gedurende de looptijd van het project een 
monitoring- en evaluatieonderzoek te doen, met name gericht op de ontwikkeling van leerlingen 
die dit nieuwe ‘Kans-Crea’-onderwijs volgen.  
 
 
2.1 2012-2013 
In het schooljaar 2012-2013 is het project van start gegaan. In dit eerste jaar hebben 
verschillende docenten op twee locaties van Stad & Esch een onderwijsproject ontworpen in het 
kader van Kans-Crea. De RUG is betrokken geweest bij een aantal voorbereidende 
bijeenkomsten. Het doel hiervan was het theoretisch kader te verduidelijken en de docenten te 
adviseren en te ondersteunen bij het ontwerpen, om het project al in de fase van de inhoudelijke 
ontwikkeling te laten aansluiten bij de in het projectplan gestelde doelen. Ook in de periode dat 
het project werd uitgevoerd is de RUG intensief betrokken geweest door middel van 
lesobservaties en overlegmomenten met organisatie en docenten. Getracht is om ook tijdens de 
uitvoering van het onderwijsproject, wanneer nodig en mogelijk, bij te sturen om aansluiting bij 
de projectdoelstellingen te realiseren.  
Op de locatie Beroepencollege is dit onderwijsproject uitgevoerd door verschillende andere 
docenten, gedurende 8 woensdagmiddagen. Het thema van het onderwijsproject op deze locatie 
was “Meppel over 50 jaar”. Leerlingen maakten verschillende opdrachten waarin ze nadachten 
over hoe Meppel er over 50 jaar uit zou kunnen zien, en hoe zij zouden willen dat het er uit zou 
zien. De leerlingen leerden een website te maken en plaatsten de uitkomsten van hun 
opdrachten op deze website. Op de locatie Diever is het project grotendeels uitgevoerd door 
docenten die ook betrokken waren bij het ontwerptraject. In Diever was meer onderwijstijd voor 
het project beschikbaar dan op het Beroepencollege, namelijk zes weken lang 2 uren per 
schooldag, en daarnaast één middag per week. In Diever was het onderwerp van het 
projectonderwijs “beweegredenen om te reizen of te migreren”. Iedere week stond een andere 
periode uit de geschiedenis centraal (van de prehistorie tot de toekomst) en werden opdrachten 
uitgevoerd waarin leerlingen leerden over belangrijke reizen van mensen in de betreffende 
periodes. Er is aan producten in verschillende media gewerkt (geschreven tekst, tekeningen, 
voorwerpen, theater, film). De disciplines theater en film kwamen het meest voor. 
De uitvoering van het projectonderwijs verschilde dus aanzienlijk van de plannen. De 
belangrijkste verschillen betroffen de beschikbare onderwijstijd (enkele uren gedurende een 
beperkt aantal weken, in plaats van de helft van al het onderwijs), de kennis, ervaring en 
motivatie van docenten ten opzichte van cultuuronderwijs, en de beschikbare voorbereidingstijd 
voor docenten.  
 
Meer over de uitvoering en resultaten van het project in 2012-2013 is te lezen in de rapportage 
“Tussentijdse rapportage kwalitatief evaluatieonderzoek ‘Kans- en creativiteitsgericht denken en 
leren”6.  
 
 
2.2 2013-2014 
De uitvoering van het tweede schooljaar van dit project vond plaats in de vorm van een 16-weeks 
onderwijsproject (6 lesuren per week) in klas 3 theoretische leerweg op de locatie Diever. Op de 
locatie Beroepencollege is het project uitgevoerd in de vorm van enkele onderwijsopdrachten 
voor leerlingen in klas 3 basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg.  

— 
6 Anne Sasbrink/Barend van Heusden, september 2013. 
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Op de locatie Diever heeft de RUG een rol gespeeld in het ondersteunen van de betrokken 
docenten bij het ontwikkelen en uitvoeren van het projectonderwijs. Ook onderzocht de RUG de 
inhoudelijke kenmerken van het projectonderwijs.  
Op de locatie Beroepencollege heeft de RUG vooral een adviserende rol gehad. De omvang van 
het projectonderwijs was hier veel kleiner (ongeveer 4 opdrachten van één blokuur) en er was 
voor de deelnemende docenten minder tijd beschikbaar.  
Het onderwerp van het projectonderwijs in Diever was “jongeren in andere cultuurgebieden”. 
Leerlingen reflecteerden op verschillen tussen het leven van tieners in verschillende 
cultuurgebieden. Het onderwerp cultuurgebieden sloot aan bij de lesstof van het vak 
aardrijkskunde. In 16 weken maken leerlingen opdrachten over allerlei aspecten die het leven in 
de verschillende gebieden beïnvloeden (bijvoorbeeld, religie, natuurlijke omgeving, mogelijke 
beroepen). Drama is een belangrijk medium waarin leerlingen zich gedurende het project leren 
uiten, maar ook taal en beeldende vorming komen veel terug in de opdrachten.  
Een uitgebreide beschrijving van de kenmerken en mogelijke resultaten van het onderwijs in het 
tweede projectjaar is te lezen in de tussentijdse monitoringsrapportage over dit projectjaar.7   
 
Het zwaartepunt in de werkzaamheden van de RUG verschoof in het tweede projectjaar van het 
evalueren van de opbrengsten van het onderwijs naar het ondersteunen van het ontwerpproces 
van dit onderwijs. Hier is in overleg tussen Stad & Esch en de RUG voor gekozen, omdat de 
uitvoering van het projectonderwijs in de praktijk dusdanig bleek af te wijken van het onderwijs 
zoals beschreven in het projectplan, dat het evaluatieonderzoek niet kon worden uitgevoerd 
zoals van te voren voorgesteld. Bovendien waren de begeleidings- en ondersteuningsactiviteiten 
van de RUG door docenten in het eerste projectjaar als zeer waardevol ervaren.  
In het tweede projectjaar is de kern van de werkzaamheden van de RUG dus verschoven van 
onderzoek naar advies. Meer informatie over de achtergrond, aanleiding en uitvoering hiervan is 
te lezen in de monitoringsrapportage over het tweede projectjaar. 
 
2.3 2014-2015 
Aan het eind van schooljaar 2013-2014 is door het HPBO onderzocht of de uitvoering van het 
project voldoende resultaat opleverde en genoeg aansluiting had bij de projectdoelen en het 
HPBO-programma. Naar aanleiding van deze audit werden door het HPBO een aantal adviezen 
geformuleerd, die aan het begin van het schooljaar 2014-2015 bekend werden bij de betrokken 
docenten. De belangrijkste aanbeveling was dat de focus in het laatste jaar moest komen de 
liggen op de ontwikkeling van leraren en de verbinding met het bedrijfsleven.  
Naar aanleiding hiervan hebben de betrokken docenten in Diever in overleg met de onderzoeker 
van de RUG besloten de uitvoering van het project te koppelen aan de sectorwerkstukken in het 
vierde leerjaar. De docenten en de leerlingen hebben zich ingezet om bedrijven uit Diever en 
omgeving te betrekken bij de uitvoering van deze sectoronderzoeken die leerlingen uitvoerden.  
De RUG heeft de betrokken docenten gedurende het hele schooljaar ondersteund bij het 
ontwikkelen van het onderwijs en het denken en werken vanuit het theoretisch kader. 
In december 2014 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de RUG, de betrokken docenten en 
de directeur van Stad & Esch, om afspraken te maken over de verdere invulling en afronding van 
het project. Hier is afgesproken dat de RUG de docenten zou blijven adviseren en ondersteunen 
bij de uitvoering van het Kans-Crea onderwijs. Daarnaast is afgesproken dat de RUG in kaart 
brengt in hoeverre het Thematisch Werken8 aansluit bij het kader van Cultuur in de Spiegel, om 
vervolgens adviezen uit te brengen over de aansluiting van Thematisch Werken bij het Kans-
Crea onderwijs en over mogelijkheden om in het Thematisch Werken meer aan te sluiten bij het 
theoretisch kader van Cultuur in de Spiegel.  
Ook is in 2015 een adviseur van Cultuur in de Spiegel9 betrokken bij het project. Zij heeft een 
aantal scholingsbijeenkomsten verzorgd over het theoretisch kader en de koppeling van dit 
kader naar de praktijk van verschillende schoolvakken. Aan deze bijeenkomsten namen 19 
docenten deel.  
Het volgende hoofdstuk gaat over het Kans-Crea onderwijs in 2014-2015.  

— 
7 “Tussentijdse rapportage monitoring en ondersteuning van het project ‘Kans- en creativiteitsgericht denken en leren”, 

Anne Sasbrink, Barend van Heusden/Eelco van Es, september 2014. 

8 Of “themaleren”, een onderwijsvorm die schoolbreed wordt uitgevoerd en ook na 2015 nog doorloopt. 

9 Astrid Rass 
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3 Uitvoering ‘Kans- en creativiteitsgericht denken 
en leren’ 2014-2015, Diever 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de uitvoering van het project ‘Kans- en 
creativiteitsgericht denken en leren’ op Stad & Esch in Diever in het schooljaar 2014-2015. 
(vanaf nu afgekort: Kans-Crea).  
Naar aanleiding van het gesprek met de auditcommissie op 26-06-14 is met projectleider 
Marjan Rolden en de docenten in Diever afgesproken het onderwijs in het kader van het project 
‘Kans- en creativiteitsgericht denken en leren’ in schooljaar 2014-2015 te richten op leerjaar 4 in 
Diever, specifiek op de sectorwerkstukken. De focus in dit schooljaar moet komen te liggen op 
de ontwikkeling van leraren en de verbinding met het bedrijfsleven. 
Inhoudelijk zijn vooraf een aantal voornemens afgesproken. Docenten in Diever gaan zich 
inzetten om bedrijven uit Diever en omgeving te betrekken bij het projectonderwijs, 
bijvoorbeeld door concrete problemen te delen met de leerlingen die hiervan het onderwerp van 
hun sectorwerkstuk kunnen maken, of door leerlingen de mogelijkheid te bieden een klein deel 
van hun onderzoek bij het bedrijf uit te voeren. Daarbij gaan docenten leerlingen stimuleren om 
bij het uitvoeren van hun onderzoek gebruik te maken van de vier culturele basisvaardigheden, 
en om in hun onderzoek ook aandacht te besteden aan de betekenis van hun onderwerp voor 
(een aspect van) cultuur.10  
De Rijksuniversiteit Groningen blijft betrokken bij het project en ondersteunt het docententeam 
bij het ontwikkelen van het onderwijs en het denken en werken vanuit het theoretisch kader. 
 
 
3.1 Ontwerp en organisatie 
In de periode tussen mei en augustus 2014 is door de betrokken docenten nagedacht over de 
invulling en organisatie van Kans-Crea. Naar aanleiding van het advies van de auditcommissie 
van het HPBO wordt besloten om actief de samenwerking met het bedrijfsleven te zoeken. 
Voortbouwend op de ervaringen met de uitvoering van Kans-Crea in de voorgaande twee 
schooljaren en geïnspireerd door de ervaringen van Technasium-afdelingen met Cultuur in de 
Spiegel11, wordt daarbij ook de ontwikkeling van het cultureel bewustzijn van leerlingen als doel 
gesteld. Het onderwerp van het sectoronderzoek moet op een bepaalde manier verbreed of 
verdiept worden door er een aspect van cultuur in op te nemen. De relevantie van het onderzoek 
voor de omgeving of voor een bedrijf in de omgeving sluit aan bij deze doelstelling.  
  
De docenten hebben een overzicht gemaakt van bedrijven en instellingen in de omgeving 
waarmee leerlingen mogelijk kunnen samenwerken bij de uitvoering van hun sectoronderzoek. 
Naar deze bedrijven is een brief gestuurd met uitleg over het project en de uitnodiging om in 
augustus langs te komen om te praten over mogelijkheden in het project komend schooljaar. Op 
deze eerste brief zijn weinig reacties gekomen, slechts twee bedrijven hebben gereageerd. 
Besloten werd dat wanneer de leerlingen bepaald hebben op welk onderwerp ze hun 
sectorwerkstuk willen richten er opnieuw contact gezocht wordt met bedrijven die hier specifiek 
bij aansluiten.  
 
 
3.2 Inhoudelijke kenmerken uitvoering SWS onderwijs 
Gedurende het schooljaar is regelmatig geobserveerd bij de uitvoering van de lessen. Ook is 
regelmatig een overlegmoment met docenten bijgewoond. Op basis daarvan volgt in deze 
paragraaf verslag van de uitvoering van het Kans-Crea-onderwijs.  
 
De volgende concrete doelen zijn bij het Kans-Crea onderwijs voor 2014-2015 geformuleerd: 

› Leerlingen voeren een onderzoek uit naar een onderwerp dat aansluit bij de door hen 
gekozen sector 

› Het “betekenisgeven aan een aspect van cultuur” is (deel)onderwerp van dit onderzoek.  

— 
10 De begrippen culturele basisvaardigheden, cultuur en cultureel bewustzijn zoals beschreven in de theorie ‘Cultuur in 

de Spiegel’ (Van Heusden, 2010) of www.cultuurindespiegel.nl.  

11 Zie bijvoorbeeld: Van den Berg, Trudi. 2014. Het Werkman Technasium. In: Kunstzone 01-2014. p. 14-15. 
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› Leerlingen betrekken een bedrijf of instelling bij de uitvoering van hun onderzoek, 
bijvoorbeeld door een interview of bedrijfsbezoek. 

› Docenten ondersteunen leerlingen bij de uitvoering van hun onderzoek en geven concrete 
aansturing op de twee voorgaande elementen.  

 
In de eerste week na de zomervakantie krijgen leerlingen een introductie op het sectorwerkstuk. 
Hun docent vertelt wat er van hen verwacht wordt en geeft voorbeelden van onderwerpen die 
aansluiten bij de verschillende sectoren. Leerlingen krijgen vervolgens een formulier mee 
waarop ze moeten opschrijven wat ze interessant vinden, wat ze graag willen weten en welk 
bedrijf daarbij zou kunnen passen.  
 
De leerlingen mogen hun onderzoek alleen, in een tweetal of in een drietal uitvoeren. Ze mogen 
zelf kiezen met wie ze hun sectorwerkstuk willen maken. Als leerlingen samenwerken met 
iemand die niet dezelfde sector heeft gekozen dan moeten ze een onderwerp kiezen dat 
raakvlakken heeft met beide sectoren. Eind september zijn alle onderwerpen vastgesteld en 
hebben leerlingen tweetallen en drietallen gevormd waarin ze hun onderzoek gaan uitvoeren. 
Door de docenten is een overzicht gemaakt van onderzoeks- en presentatietechnieken die alle 
leerlingen in elk geval moeten gebruiken in hun sectorwerkstuk.  
Kenmerkend voor de uitvoering van het Kans-Crea onderwijs dit jaar is dat leerlingen vooral 
individueel begeleid worden. Leerlingen en docenten bepalen in overleg de werkzaamheden die 
nodig zijn bij het gekozen onderwerp van de verschillende sectorwerkstukken. Gedurende de 
lessen zijn docenten veel tijd kwijt aan het individueel bespreken van de voortgang van de 
sectorwerkstukken met de leerlingen.  
Bij de uitvoering van het sectoronderzoek blijkt dat leerlingen sterk vasthouden aan de gedachte 
dat ze een werkstuk moeten maken: een verslag in een mapje. Het idee dat het 
onderzoeksproces centraal staat in het onderwijs rondom de sectorwerkstukken, en dat dit ook 
tot een ander product dan een papieren verslag kan leiden, lijkt voor deze leerlingen moeilijk te 
begrijpen.  
 
Hoewel de invulling van het sectoronderzoek per leerling verschilt, zijn er een aantal verplichte 
onderdelen geformuleerd die in elk sectoronderzoek moeten voorkomen. Deze onderdelen 
worden hieronder beschreven, waarbij aandachtspunt besteed wordt aan de vaardigheden die 
leerlingen beoefenen.  
 
1 Interview houden 
Leerlingen moeten een interview afnemen. Met wie ze dat doen en waarover ze praten wisselt 
per leerling en per onderwerp. In deze opdracht is de vaardigheid conceptualiseren dominant. 
Leerlingen oefenen met het voorbereiden en uitvoeren van een gesprek.  
Het contact leggen met een organisatie is onderdeel van de opdracht, en daarbij wordt een 
beroep gedaan op het inlevingsvermogen van leerlingen: ze moeten zich inleven in de 
organisatie en in de persoon die ze willen gaan interviewen.  
 
2 Enquête  
Het doel van dit onderdeel is dat leerlingen leren een enquête te maken, uit te voeren en te 
verwerken. Het onderwerp is ondergeschikt, maar moet wel aansluiten bij het onderwerp van 
hun sectorwerkstuk (SWS). Bij het maken van de enquête werken leerlingen met begrippen, 
concepten en categorieën, daarom is conceptualiseren dominant. Bij het bedenken van het 
onderwerp en de vragen wordt echter ook een beroep gedaan op hun verbeeldingsvermogen 
(inleven, bedenken), en bij het verwerken op hun vermogen te analyseren.  
Daarnaast moeten leerlingen organiseren dat de enquêtes worden ingevuld en weer bij hen 
worden ingeleverd. Daarbij zetten ze hun vaardigheden op een meer praktisch vlak in.  
Mediale vaardigheden, met name op het gebied van grafische verwerking van de gegevens, zijn 
ook belangrijk in deze opdracht. Leerlingen moeten nadenken over hoe ze de enquêtes willen 
verwerken en hoe ze dit vastleggen.  
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3 Historie opzoeken 
Een ander verplicht onderdeel van het SWS is “historie opzoeken”. Leerlingen moeten in hun 
verslag iets laten zien of schrijven dat met de geschiedenis van hun onderwerp te maken heeft. 
Hoe ging het vroeger, of hoe zag het er vroeger uit?  
In de uitvoering van deze opdracht blijkt hierbij vooral het kunnen verwerken van informatie 
van belang te zijn. Leerlingen moeten kunnen zoeken op internet en de gevonden informatie 
verwerken tot bijvoorbeeld een hoofdstuk in het verslag bij hun onderzoek.  
Het eigen onderwerp is uitgangspunt. Docenten ondersteunen de leerlingen bij het zoeken van 
een invalshoek voor het onderdeel “historie”. Leerlingen worden zich bijvoorbeeld bewust van 
het ontstaan van tatoeages in andere culturen, of van de invloed van machines op de 
ontwikkeling van het landbouwbedrijf.  
 
4 Locatie bezoeken 
Het bezoeken van de locatie is door de meeste leerlingen gecombineerd met het afnemen van 
een interview (zie onderdeel 1).  
Omdat het belangrijk gevonden wordt dat leerlingen de organisatie ervaren is waarnemen hier 
de dominante vaardigheid. (Hoe ziet de locatie eruit? Wat doen de mensen die er werken?). De 
organisatie die bezocht wordt zal in de meeste gevallen het onderwerp van de opdracht vormen. 
Leerlingen leren over de kenmerken van deze organisatie.  
 
5 Maquette, filmpje, quiz, object maken 
Een ander verplicht onderdeel van het sectorwerkstuk is dat leerlingen iets moeten maken. De 
omvang en de invulling van dit onderdeel door de leerlingen lopen sterk uiteen. Sommige 
onderzoeken bestaan vrijwel volledig uit het maken, bijvoorbeeld het maken van een 
gemotoriseerde skelter of van een kledinglijn van gerecyclede kleding. Bij andere onderzoeken is 
het maken juist een klein onderdeel, zoals het serveren van een gezonde smoothie bij de 
presentatie over het onderzoek naar sportvoeding, of het maken van een poster met 
afbeeldingen van 45km auto’s bij een onderzoek naar de techniek van deze auto’s. Andere 
leerlingen kozen ervoor een ontwerp te maken, zoals een tekening voor een eigen tatoeage of een 
digitale maquette van een melkveebedrijf.  
 
6 Invloeden uitzoeken 
Leerlingen krijgen deze opdracht als onderdeel van hun SWS om hen te stimuleren analytisch 
naar hun onderwerp te kijken. Ze moeten verbanden leggen of bijvoorbeeld situaties ontleden 
en onderzoeken wat de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen is op het onderwerp van 
hun onderzoek (bijvoorbeeld: waarom worden melkveebedrijven steeds groter?) of andersom 
hoe hun onderwerp van invloed is op andere mensen (bijvoorbeeld tatoeages in een 
sollicitatiegesprek). 
Leerlingen oefenen om door middel van beschrijven en soms analyseren, betekenis te geven aan 
het onderwerp van hun werkstuk.  
 
7 Meningen uitzoeken 
Leerlingen worden zich ervan bewust dat verschillende mensen op verschillende manieren tegen 
(aspecten van) het onderwerp van hun SWS aan kunnen kijken.  
Verschillende waarderingen en beschrijvingen zijn concepten, tegelijkertijd moeten leerlingen 
zich kunnen inleven in andere personen of situaties, wat een beroep doet op hun 
verbeeldingsvermogen.  
 
8 Bronnen onderzoeken 
Dit onderdeel hangt deels samen met het historisch onderzoek, maar met bronnen worden hier 
ook voorwerpen bedoeld, en praktisch onderzoek, bijvoorbeeld naar de smaak van verschillende 
streekproducten, en naar het proces dat doorlopen moet worden om een streekgerecht te 
maken. Door middel van praktische handelingen komen leerlingen erachter hoeveel tijd het 
proces kost en of het gerecht smaakvol is.  
De materialen die bij het maken van de gemotoriseerde skelter gebruikt worden gelden ook als 
bronnen: door verschillende onderdelen uit te proberen onderzoeken de leerlingen welk 
materiaal werkt in hun ontwerp.  
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Cirkel invullen 
Geïnspireerd op de vaardighedencirkel van Cultuur in de Spiegel, krijgen leerlingen de opdracht 
om tijdens en na afloop van hun onderzoeksproces hun activiteiten vast te leggen in een eigen 
onderzoeksvaardighedencirkel. Ze vullen deze cirkel in op een groot vel papier. 
Deze opdracht is niet vooraf bedacht maar gedurende de overlegbijeenkomsten ontstaan. Doel 
van de opdracht was dat leerlingen inzicht krijgen en zich bewust worden van de verschillende 
manieren waarop mensen betekenis kunnen geven aan, of onderzoek kunnen doen naar, een 
bepaald onderwerp.  
In de uitvoering blijkt dat leerlingen het vaak moeilijk vinden om te bepalen in welk gedeelte 
van de cirkel ze hun activiteiten moeten invullen. Dat komt deels omdat ze zich niet goed bewust 
zijn van welke vaardigheden ze ingezet hebben. Deze moeilijkheid wordt echter ook veroorzaakt 
doordat in veel onderzoeksactiviteiten verschillende vaardigheden gecombineerd worden. Die 
activiteiten zouden dus op meerdere plekken in de cirkel ingevuld kunnen worden, maar de 
leerlingen denken dat elke activiteit bij slechts één vaardigheid hoort.  
Aan het onderscheid tussen enerzijds basisvaardigheden, en anderzijds het toepassen van deze 
vaardigheden om betekenis te geven aan een aspect van cultuur, wordt in de cirkels van de 
leerlingen geen aandacht besteed.  
 
Extern advies 
Naar aanleiding van een vraag van de RUG tijdens de overlegmomenten, of er voldoende 
aansluiting is bij de sectoren of vakken van de leerlingen, wordt in januari het onderdeel “extern 
advies” in het SWS proces ingevoegd. Een aantal vakdocenten is beschikbaar en leerlingen 
moeten hun onderzoeksproces aan minimaal één van hen presenteren. Ze schrijven op welke 
feedback ze krijgen en moeten dit verwerken in hun eindproduct. 
De begeleidende docenten geven na afloop aan tevreden te zijn over deze adviesmomenten. 
Volgens hen helpen de uitkomsten van de gesprekken leerlingen inhoudelijk verder.  

› Bij het werkstuk over Berlijn wordt bijvoorbeeld de hoofdvraag aangescherpt.  
› De leerlingen van het anti-pest-bord hebben een afspraak met een grafisch vormgever 

gemaakt. Ze willen gaan proberen om het bord ook geschikt te maken voor andere 
locaties dan scholen, bijvoorbeeld bedrijven of sportverenigingen.  

› Bij het onderzoek naar het melkveebedrijf gaan de leerlingen nog duidelijker uitleggen 
waarom dit volgens hen de ideale situatie is. 

› De leerlingen met het mode-onderzoek gaan zelf kleding maken.  
› De leerlingen die onderzoeken hoe ze een gemotoriseerde skelter kunnen maken zijn 

begonnen met het lassen van de skelter. De docent heeft hen uitgelegd dat hun onderzoek 
in feite uit 2 vragen bestaat: hoe maak je een skelter met een bepaalde motor, en hoe kun 
je daar geld mee verdienen. Om het sector-onderzoek te verbinden aan een 
maatschappelijk onderwerp adviseren de docenten de leerlingen om een deelvraag over 
reclame toe te voegen. De leerlingen gaan onderzoeken of en voor wie ze met behulp van 
hun skelter reclame kunnen maken.  

 
De collega-docenten die de gesprekken met de leerlingen gevoerd hebben geven aan dat ze het 
leuk vonden om met de leerlingen te praten. “Het waren leuke onderwerpen en de leerlingen 
hadden zich redelijk goed ingeleefd.”  
 

3.2.1 Culturele basisvaardigheden 
Op basis van de verplichte onderdelen van het SWS lijkt de vaardigheid conceptualiseren 
dominant in de activiteiten van leerlingen. Deze vaardigheid wordt ingezet bij het zoeken en 
verwerken van informatie over de geschiedenis van het onderwerp, bij het opstellen van de 
enquête en bij het uitvoeren en verslag doen van het interview. 
 
Vaak wordt deze vaardigheid echter ondersteund of afgewisseld met andere vaardigheden.  
Waarnemen wordt bijvoorbeeld aangesproken bij het onderzoeken hoe de locatie en de 
werkzaamheden van de organisatie eruit zien.  
Verbeelden wordt geoefend omdat leerlingen zich regelmatig moeten inleven in of een 
voorstelling moeten maken van andere mensen of andere situaties. Bijvoorbeeld in de 
medewerkers van de organisatie die bezocht wordt of in de persoon die geïnterviewd wordt. Het 
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bedenken van mogelijke vragen voor interview en enquête doet ook een beroep op het 
verbeeldingsvermogen van leerlingen.  
Tot slot is analyseren een ondersteunende vaardigheid bij het uitzoeken van “invloed en 
meningen” en bij het verwerken van de ingevulde enquêtes. Hierbij moet echter wel opgemerkt 
worden dat leerlingen dit moeilijke activiteiten vinden en dat ze hierbij veel ondersteuning van 
hun docenten krijgen.  
 

3.2.2 Mediale vaardigheden 
In alle lessen waarin leerlingen aan hun sectorwerkstuk werken, maken zij gebruik van 
verschillende media. Gesproken en geschreven taal zijn bij de meeste onderzoeken dominant: 
leerlingen zoeken op internet informatie of ze interviewen mensen. Wanneer leerlingen over het 
eindproduct van hun onderzoek denken, denken ze veelal aan een schriftelijk verslag.  
Bij de onderzoeken over mode en over de gemotoriseerde skelter is taal minder dominant, daar 
doen leerlingen vooral onderzoek aan de hand van voorwerpen en is ook het product van het 
onderzoek een voorwerp.  
 
Daarnaast is voor elk onderzoek een verplicht onderdeel iets te maken. Er worden bijvoorbeeld 
boekjes, gerechten, smoothies, filmpjes, tekeningen gemaakt.  
De verhouding tussen het medium taal en overige media wisselt sterk per leerling.  
 
Voor de eindpresentatie van het onderzoek worden leerlingen gestimuleerd een voor hen nieuwe 
vorm te kiezen. Een PowerPoint-presentatie wordt daarom ontraden, de meeste leerlingen 
kiezen voor Prezi.  
 

3.2.3 Onderwerp en ontwikkeling cultureel bewustzijn 
Er zijn een aantal verplichte onderdelen in het sectorwerkstuk die bij kunnen dragen aan de 
ontwikkeling van het cultureel bewustzijn van leerlingen.  
Het bezoeken van een organisatie en waarnemen van hoe de omgeving eruit ziet en wat 
medewerkers van de organisatie doen, draagt bij aan verbreding of verdieping van de kennis van 
leerlingen hierover.  
Bij verschillende onderdelen wordt een beroep gedaan op het inlevingsvermogen van leerlingen: 
zij moeten iemand interviewen, meningen van verschillende mensen in kaart brengen en een 
vergelijking maken tussen de betekenis van hun onderwerp vroeger en nu. 
Het onderzoek van de leerlingen, naar een zelfgekozen onderwerp maar met een aantal 
verplichte onderdelen, helpt hen betekenis te geven aan (aspecten van) dit onderwerp. De mate 
waarin het onderwerp betrekking heeft op cultuur verschilt per leerling.  
De bijdrage van het Kans-Crea onderwijs aan de ontwikkeling van het cultureel bewustzijn van 
leerlingen is voor dit jaar lastig in algemene termen te beschrijven. Dat komt omdat leerlingen 
(in twee- of drietallen) allemaal een ander onderwerp gekozen hebben en hierbij veel individuele 
sturing en begeleiding kregen.  
Daarom wordt hieronder per gekozen onderwerp kort toegelicht op welke manier leerlingen 
ermee omgaan. 
 

Onderwerp:  Ontwikkeling cultureel bewustzijn? 
45-km Auto Deze leerlingen zoeken informatie op over hoe een normale auto kan 

worden omgebouwd tot 45-km auto. Ze nemen contact op met de 
gemeente om erachter te komen welke regels gelden voor het 
gebruiken van een dergelijke auto in de openbare ruimte.  
Ze bezoeken een techniekdocent die hen aan de hand van een 
versnellingsbak laat zien welke techniek er bij het ombouwen van de 
auto komt kijken.  
Docenten stimuleren hen zich voor te stellen wat er zou gebeuren als 
er in hun eigen omgeving veel van dit soort auto’s zouden komen. 
Hoe zouden mensen reageren, en hoe zou de openbare weg 
aangepast moeten worden, als bijvoorbeeld alle leerlingen van hun 
klas een dergelijke auto zouden aanschaffen.  

Berlijnse muur Leerlingen leven zich in, in hoe het dagelijks leven van inwoners van 
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Berlijn beïnvloed werd door de bouw van de Berlijnse muur.  
Door middel van de uitkomsten van enquêtes maken ze zich een 
voorstelling van wat de bouw en afbraak van de muur betekenden 
voor mensen in Nederland. Door het lezen van interviews en 
bekijken van foto’s van wat er nog over is van de muur interpreteren 
ze hoe het leven in Berlijn eruit zag.  
Hun voorstelling van hoe de muur eruit gezien kan hebben geven ze 
vorm door een stuk van de muur na te maken met behulp van 
papier-machee en verf.  
In een verslag beschrijven ze hoe een reis naar Berlijn eruit kan zien 
en welke historische bezienswaardigheden tijdens deze reis bezocht 
kunnen worden. Met hulp van folders uit een reisbureau maken ze 
zich een voorstelling van hoe de reis eruit ziet.  

Geld en 
kinderen 

Deze leerlingen willen een methode ontwikkelen om kinderen iets 
over geld te leren.  
Door middel van een enquête onderzoeken ze hoe verschillende 
kinderen omgaan met geld en wat ze er al over weten. De resultaten 
van de enquête verwerken ze in diagrammen waarmee ze de 
verschillen tussen leerlingen in groep 7 en leerlingen in de brugklas 
vergelijken. 
Aan de hand van teksten die ze op internet zoeken, brengen ze de 
geschiedenis van geld in kaart.  
Ze leven zich in, in basisschoolleerlingen en maken een boekje met 
kleurplaten, spelletjes en informatie over geld.  

Gemotoriseerde 
skelter 

Leerlingen onderzoeken of het mogelijk is een grasmaaier-motor in 
een skelter te zetten. Ze maken een inschatting van de mogelijke 
technische oplossingen en proberen verschillende manieren en 
materialen uit om te ontdekken op welke manier ze de motor op de 
skelter werkend kunnen krijgen. 
Deze leerlingen hebben alle onderdelen, zoals interview en 
locatiebezoek, ingezet om advies te krijgen voor hun project.  
Op aandringen van docenten maken leerlingen een overzicht van 
bedrijven voor wie ze reclame kunnen maken op hun skelter. Ze 
rijden met hun skelter rond op de open dag van hun eigen school.  

Gitaren Deze leerlingen onderzoeken op verschillende manieren welke 
soorten elektrische gitaren er bestaan.  
De leerlingen bezoeken een muziekwinkel en interviewen een 
verkoper over de factoren die een rol spelen bij het adviseren over en 
verkopen van gitaren.  
Ze zoeken op internet informatie over verschillende vormen van 
gitaren en over de elektrische elementen die in de gitaren zitten. De 
kennis die ze opdoen laten ze zien in een poster met beschrijvingen 
en afbeeldingen.  
De leerlingen zoeken op welke gitaren door bekende artiesten 
gebruikt worden.  
Daarnaast maken deze leerlingen een aantal filmpjes waarin ze een 
aantal technieken van gitaarspelen uitleggen en voordoen. 

Loonbedrijf Deze leerlingen onderzoeken wat een loonbedrijf doet en hoe de 
bedrijfsvoering van een specifiek loonbedrijf eruit ziet.  
Ze brengen een bezoek aan het loonbedrijf om te kijken hoe het 
bedrijf eruit ziet en welke machines er zijn. Daar interviewen ze een 
medewerker om erachter te komen hoe het bedrijf georganiseerd is.  
Voor een aantal door docenten aangedragen casussen (het 
omvormen van een maïsveld tot voetbalveld en het aanleggen van 
een forelvijver) bedenken deze leerlingen welke machines nodig zijn 
en wat de werkzaamheden zullen kosten. Ook maken ze een poster 
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waarop ze afbeeldingen van verschillende landbouwmachines laten 
zien. 

Melkveebedrijf Leerlingen worden zich bewust van het leven op een melkveebedrijf. 
Ze bezoeken twee verschillende melkveebedrijven en interviewen een 
boer over zijn leven en werkzaamheden.  
Ze construeren hoe het ideale melkveebedrijf eruit zou kunnen zien. 
Ze gebruiken een computerprogramma om hun ontwerp van het 
ideale melkveebedrijf vorm te geven.  
Daarbij houden ze rekening met de kenmerken van de 
melkveehouderij en leven ze zich in in het leven van de boer en zijn 
gezin.  

Mode Leerlingen onderzoeken en categoriseren welke factoren bepalend 
zijn bij de beslissing kleding te kopen. Dit doen ze met behulp van 
enquêtes.  
Hierdoor worden ze zich bewust dat de mensen die hun enquête 
hebben ingevuld (vooral schoolgenootjes), vooral op prijs en uiterlijk 
van kleding letten en dat duurzaamheid en productieland geen rol 
spelen.  
De leerlingen geven betekenis aan en worden zich bewuster van de 
mode-industrie door kleding te ontwerpen en gebruikte kleding te 
restylen. 

Pesten Deze leerlingen onderzoeken de aanleiding en gevolgen van 
pestgedrag. Ze nemen enquêtes af en bekijken tv-programma’s over 
het onderwerp om te analyseren of er factoren zijn die bepalen of 
mensen gepest worden. Om zich een voorstelling te kunnen maken 
van de invloed die pesten heeft op het leven van gepeste personen 
interviewen ze een docent die uit een gezin komt waarin pesten een 
grote invloed heeft gehad.  
De leerlingen bezoeken twee basisscholen en spreken daar met 
leerkrachten over pesten op deze scholen.  
Naar aanleiding van de kennis die ze hebben opgedaan maken ze een 
“anti-pest-bord”, dat op verschillende scholen opgehangen wordt om 
leerlingen en leerkrachten eraan te herinneren dat ze niet moeten 
pesten.  

Sport en 
voeding 
 

Deze leerling onderzoekt wat sportvoeding is en wat de relatie tussen 
voeding, lichaam en sport is.  
Ze maakt een online enquête om in kaart te brengen welke voeding 
sporters gebruiken. In een interview met een sportdiëtist bespreekt 
ze de relatie tussen voeding en sportprestaties.  
De informatie uit het interview en een aantal schriftelijke bronnen 
verwerkt ze in een verslag over de invloed van voeding op het 
lichaam en de lichamelijke effecten van sporten.  
Voor de eindpresentatie maakt ze gezonde smoothies die mensen 
kunnen proeven.  

Streekgerechten  Leerlingen worden zich bewust van de invloed van omgeving en 
klimaat op beschikbare levensmiddelen. Ze denken daarbij ook na 
over het belang van de term “streekproduct” voor bijvoorbeeld 
toeristen.  
Door het maken van gerechten krijgt het begrip streekgerecht meer 
betekenis en onderzoeken de leerlingen hoeveel tijd en geld het 
maken van gerechten kost.  

Tatoeages Leerlingen onderzoeken waarom mensen een tatoeage nemen. Per 
mail stellen ze vragen aan een tatoeëerder over zijn beroep. Door 
middel van enquêtes inventariseren ze wat de mening van docenten 
en schoolgenoten is over tatoeages. Met behulp van teksten op 
internet categoriseren ze verschillende stijlen van tatoeages en 
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verschillende redenen waarom mensen een tatoeage nemen.  
Ze ontwerpen een tatoeage die voor hen persoonlijk van betekenis is 
en geven dit vorm in een tekening.  

 
3.2.4 Adviesrol van de RUG 

Gedurende het schooljaar hebben twee betrokken docenten elke maandagmiddag een aantal 
lesuren tijd gekregen voor overleg over en voorbereiding van het Kans-Crea onderwijs. Om het 
proces te volgen en hierover te adviseren is de onderzoeksmedewerker van de RUG hier 
regelmatig bij aanwezig geweest.  
Inhoudelijke bijdragen werden geleverd door vanuit het theoretisch kader van Cultuur in de 
Spiegel het onderwijs en de ontwikkelde opdrachten te analyseren. Aandachtspunten waren 
onder andere de inhoud van en samenhang tussen de verschillende opdrachten. 
Ook bij het formuleren van doelstellingen bij de uitvoering van het Kans-Crea onderwijs voor 
2014-2015 is meegedacht. Aandachtspunten hierbij waren aansluiting bij het oorspronkelijke 
projectplan, bij de aanbevelingen van het HPBO, en bij de eerdere ervaringen met Kans-Crea 
onderwijs. Er is een voorstel gedaan voor gestructureerde en concrete doelstellingen (zie 
hoofdstuk 2 uit deze rapportage).  
 
Vanaf het begin van het schooljaar zijn ongeveer een keer per maand alle onderwerpen van de 
onderzoeken van de leerlingen besproken met de docenten. Voor elk onderwerp werd besproken 
hoe ver de leerlingen waren en of en op welke manier er bijsturing nodig was. In sommige 
gevallen moest het onderwerp concreter worden gemaakt en meer afgebakend: wat willen de 
leerlingen precies weten? In andere gevallen is het gekozen onderwerp juist te beperkt en 
moeten er suggesties gedaan worden voor extra deelvragen. Vooral bij de technische en 
praktische onderwerpen is dat het geval, bijvoorbeeld bij het maken van een versnellingsbak of 
een skelter. Daar wordt door de docenten een economische of maatschappelijke deelvraag aan 
toegevoegd. 
 
In oktober blijkt bij observaties van de lessen dat voor veel leerlingen nog steeds niet duidelijk is 
wat ze precies willen weten of onderzoeken. Ze zijn met verschillende activiteiten bezig 
(bijvoorbeeld internet raadplegen, enquêtes maken en verwerken), die ongeveer met een zelfde 
onderwerp te maken hebben, maar zien niet hoe hun verschillende activiteiten met elkaar 
samenhangen. De leerlingen zijn niet in staat een hoofdvraag of doel van hun sectoronderzoek te 
benoemen.  
Naar aanleiding hiervan is geadviseerd de leerlingen een hoofdvraag te laten opschrijven en ze 
hier vervolgens steeds weer op te wijzen. Leerlingen zouden bij alles wat ze in het kader van hun 
sectoronderzoek doen, bijvoorbeeld de interviews en enquêtes, moeten bedenken wat dit te 
maken heeft met hun hoofdvraag.  
Bij een volgend overlegmoment, nadat alle leerlingen hun hoofd- en deelvragen op papier gezet 
hebben, zijn deze vragen doorgesproken met de begeleidende docenten. Suggesties die daarbij 
gegeven werden hadden bijvoorbeeld betrekking op samenhang, sectoren, verbinding met 
maatschappij en cultuur. 
Bijvoorbeeld:  
 

› Sluit de hoofdvraag voldoende aan bij het ‘eindproduct’ dat leerlingen willen maken?  
› Bij Waarom nemen mensen een tatoeage, is niet direct logisch dat de leerlingen zelf 

een tatoeage gaan ontwerpen. Dan kan de vraag beter zijn waarmee houd je rekening 
als je een tatoeage gaat ontwerpen? 

› Waar kopen mensen hun kleding en waar houden ze rekening mee? De activiteiten 
die deze leerlingen willen ondernemen, het interviewen van een schoenenontwerper 
en het organiseren van een modeshow, hangen onvoldoende samen met deze vraag. 
Hier moeten deze leerlingen nog goed over nadenken.  

(Het is moeilijk om hier in het overleg met de docenten verder invulling aan te geven. 
We kunnen genoeg suggesties bedenken voor deze leerlingen, maar onduidelijk is wat 
zij zelf precies willen en wat ze interessant vinden. De twee leerlingen zijn het ook 
onderling niet altijd eens over het onderwerp.)  

› Zitten de sectoren er voldoende in?  
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› Opvallend is dat veel leerlingen de sector economie hebben en daarom een deelvraag 
“uitrekenen hoeveel het kost” hebben opgenomen. Geadviseerd is om de docent 
economie te vragen naar deze onderwerpen te kijken, er zijn waarschijnlijk meer 
manieren om dit vak te verbinden aan de sectorwerkstukken.  

› Voor techniek geldt misschien hetzelfde. Een aantal leerlingen wil iets maken. Waar 
moeten ze rekening mee houden? Welke technieken beheersen ze en zouden ze 
kunnen inzetten? Een techniek-docent kan hen hier waarschijnlijk goed in adviseren.  

› Verbinding met bedrijven en aspecten van cultuur.  
› Voor sommige onderwerpen is deze verbinding er nauwelijks. Bijvoorbeeld het maken 

van een skelter of van een versnellingsbak. Voor wie is het relevant? Wat wil je er 
precies over weten? De leerlingen maken geen enkele verbinding met de betekenis 
van dat wat ze willen maken voor de maatschappij.  

 
Gedurende de looptijd van het onderwijsproject, tussen september 2014 en februari 2015, zijn 
RUG en docenten steeds in overleg gebleven om de uitvoering van het onderwijs te volgen en 
waar nodig bij te sturen. Hierbij hield de onderzoeksmedewerker ook de vooraf gestelde doelen 
in het oog om te waarborgen dat hier gedurende de uitvoering voldoende aandacht aan besteed 
werd.  
In de periode vanaf december wordt ook besproken hoe de leerlingen die in het huidige jaar in 
leerjaar 3 zitten, optimaal voorbereid kunnen worden op het uitvoeren van een sectoronderzoek 
in leerjaar 4. Er worden workshops bedacht die in klas 3 in de laatste periode voor de 
zomervakantie gegeven kunnen worden. De bedoeling is dat deze leerlingen in het volgende 
schooljaar op dezelfde manier hun SWS uitvoeren zoals dat dit jaar gedaan wordt in het kader 
van Kans-Crea.  
 
 
Na afloop van de presentaties is besproken hoe de docenten de sectorwerkstukken beoordeeld 
hebben. Docenten vertellen dat ze de beoordeling baseren op verschillende onderdelen:  

› De indruk die ze hebben van het onderzoeksproces en de proefpresentaties van de 
leerlingen 

› De beoordelingslijsten die tijdens de eindpresentaties zijn ingevuld door collega-docenten 
› Gesprek met deze collega-docenten over hun indruk van de prestaties van de leerlingen 

 
Het procescijfer is door de docenten gebaseerd op handelen en motivatie van de leerlingen, 
waarbij ook rekening gehouden kon worden met verschillen tussen leerlingen binnen een 
tweetal of drietal dat aan hetzelfde sectorwerkstuk werkte.  
Onder het onderzoeksproces of het handelen van leerlingen verstaan de docenten of zij een groei 
zien in het zelfstandig handelen en reflecteren op dit handelen. Leerlingen moeten inzicht 
ontwikkelen in het resultaat van hun eigen aanpak van problemen die ze tegenkomen. Ook 
speelt mee of leerlingen iets nieuws geleerd hebben over het onderwerp dat ze gekozen hebben. 
Docenten geven aan dat niet alle onderwerpen die leerlingen gekozen hebben een 
maatschappelijk of sociaal aspect in zich hadden, maar dat dit soort onderwerpen ook niet bij 
alle leerlingen past. Ze hebben geprobeerd om het proces in die richting te sturen, maar niet alle 
leerlingen kunnen zo’n onderwerp aan. In de beoordeling is rekening gehouden met het niveau 
van de leerlingen en met wat er binnen het onderwerp verwacht kon worden.  
De docenten hebben de indruk dat ze ten opzichte van het voorgaande schooljaar de 
sectorwerkstukken meer op proces en vaardigheden hebben beoordeeld en daardoor minder op 
het onderwerp.  
 
De beoordelingslijst waar docenten mee werkten bestond uit uit 17 onderdelen in drie 
categorieën: inhoud, presentatie en marktkraam. Elk onderdeel op de checklist telt even zwaar 
mee en daarom heeft het onderdeel inhoud met 7 items iets meer gewicht, dan presentatie en 
marktkraam met elk 5 items.  
De docenten die leerlingen tijdens het proces begeleid hebben geven aan dat ze op ongeveer 
dezelfde oordelen uitkomen als collega’s die alleen de eindpresentaties gezien en beoordeeld 
hebben.  
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3.3 Samenvattende conclusie 
In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de opzet en inhoud van de uitvoering van Kans-
Crea in 2014-2015. Doordat de uitvoering van het project dit jaar gekoppeld werd aan de 
sectoronderzoeken in leerjaar 4, was het in elk geval op het gebied van onderwerp/inhoud 
mogelijk om de inhoud van de projectopdrachten meer op de leerlingen af te stemmen. 
Bovendien leken de leerlingen, meer dan vorig jaar, in staat om zelfstandig en projectmatig te 
werken. Mogelijk komt dat omdat deze leerlingen in het voorgaande schooljaar ook aan Kans-
Crea deelnamen.  
 
In het projectonderwijs in 2014-2015 hebben de leerlingen verschillende vaardigheden geoefend 
waarmee ze betekenis gaven aan een zelfgekozen onderwerp. Hun docenten zorgden er in de 
begeleiding van de leerlingen voor dat het onderwerp, of een aspect daarvan, betrekking had op 
cultuur en op de eigen omgeving van de leerlingen.  
Zoals uit paragraaf 3.2.1 blijkt, is conceptualiseren de dominante vaardigheid geweest in de 
activiteiten van deze leerlingen. Dat is niet verbazingwekkend, omdat dit ook de vaardigheid is 
die in onderzoek naar de culturele ontwikkeling van leerlingen aan deze leeftijdsgroep 
gekoppeld wordt.12 Deze vaardigheid wordt echter ondersteund door en afgewisseld met andere 
vaardigheden, waaronder verschillende vormen van verbeelden. Leerlingen kunnen deze 
vaardigheid dus ook blijven oefenen en ontwikkelen, en dat sluit aan bij de doelstellingen van dit 
project om leerlingen te leren door middel van verbeelden vorm en betekenis aan aspecten van 
cultuur te geven.  
 
De activiteiten, of het proces, van de leerlingen, gaven ze vorm in verschillende media. De 
leerlingen schreven allemaal een onderzoeksverslag, maar een verplicht onderdeel was ook dat 
ze iets maakten (met behulp van ‘voorwerpen’), en dat ze hun onderzoek presenteerden met 
behulp van een digitaal presentatieprogramma. Taal en digitale media kwamen in alle 
onderzoeken regelmatig terug, daarnaast verschilde het per onderzoek welke media de 
leerlingen kozen. Daarom is het lastig om in het algemeen te concluderen welke mediale 
vaardigheden leerlingen geoefend en mogelijk ontwikkeld hebben in dit onderwijs.  
 
Aan het eind van vorig schooljaar zijn een aantal aandachtspunten geformuleerd ten aanzien 
van de uitvoering van Kans-Crea.13 Hieronder wordt teruggeblikt op deze punten. 
 
Aansluiting bij de leerlingen  
Vorig jaar is geconcludeerd dat er bij de keuze van onderwerpen meer aandacht besteed moest 
worden aan de inhoudelijke aansluiting bij de leerlingen. Vooral onderwerpen die ‘verder van de 
leerlingen af liggen, zoals religie in andere culturen’, zijn niet geschikt om leerlingen culturele 
basisvaardigheden mee te laten oefenen. Reflecteren op onderwerpen die ‘dichterbij liggen, 
zoals gezinsleven’, gaat de leerlingen wel goed af.  
Doordat leerlingen in het afgelopen schooljaar zelf een onderwerp voor hun sectorwerkstuk 
konden bepalen, is aan dit aandachtspunt tegemoet gekomen. De meeste leerlingen kozen een 
onderwerp waar ze affiniteit mee hadden, bijvoorbeeld omdat het onderwerp te maken had met 
hun hobby, met hun vervolgopleiding of met hun bijbaantje. Opvallend is dat enkele leerlingen 
die wat minder bewust een onderwerp gekozen hebben, of die meededen in een groepje waarbij 
een medeleerling het onderwerp bepaalde, minder gemotiveerd waren om alle opdrachten uit te 
voeren. Bovendien lijken docenten de kwaliteit van het proces van deze leerlingen lager te 
beoordelen.  
Hoewel de aansluiting van het onderwerp van het projectonderwijs bij deelnemende leerlingen 
dit jaar dus goed gerealiseerd is, blijft dit een aandachtspunt bij toekomstig projectonderwijs.  
 
Projectonderwijs vanaf leerjaar 3 
Vorig jaar werd geconstateerd dat het starten met projectonderwijs in de derde klas voor veel 
leerlingen moeilijk was, omdat leerlingen op dat moment niet gewend zijn aan de manier van 
werken die daarbij hoort (“zelfstandigheid, flexibel en vakoverstijgend denken”).  

— 
12 Copini, van Dorsten en Ekster. Ontwikkeling van het cultureel bewustzijn tussen 4 en 18 jaar. In: Cultuur in de 

Spiegel in de praktijk. Van der Hoeven e.a. (ed.). 2014. P. 21-37. 

13 Sasbrink. 2014. Tussentijdse rapportage ‘Kans- en creativiteitsgericht denken en leren’. pagina 28-29.  
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Dit probleem kwam in het afgelopen jaar nauwelijks aan de orde in de gesprekken met de 
begeleidende docenten, mogelijk omdat de leerlingen die dit jaar aan het project deelnamen in 
het voorgaande jaar hadden deelgenomen aan Kans-Crea, en dus enige ervaring met de 
werkwijze hadden.  
Ook voor de toekomst lijkt dit punt minder relevant te worden. Via thematisch werken komen 
leerlingen op Stad & Esch al vanaf de brugklas steeds meer in aanraking met projectmatig 
werken.  
En met het oog op de uitvoering van de sectorwerkstukken in het volgende schooljaar zijn de 
berokken docenten in Diever al voor de zomervakantie gestart om door middel van diverse 
workshops de leerlingen in leerjaar 3 voor te bereiden op het onderzoek dat ze volgend jaar 
moeten gaan uitvoeren.  
 
Kwaliteit van de resultaten van het projectonderwijs 
Vorig jaar is benoemd dat docenten soms teleurgesteld zijn in de zichtbare resultaten van het 
projectonderwijs, zoals producten die leerlingen maken of presentaties die leerlingen geven. Dit 
is toen deels herleid naar de moeizame aansluiting tussen het projectplan, docenten die het plan 
uitvoeren, en leerlingen die aan de projecten deelnemen. Sommige docenten vragen zich af of 
het project zoals beschreven in het plan Kans-Crea, wel het juiste middel is om het doel, de 
culturele ontwikkeling van leerlingen, te bereiken.  
Hieraan is deels tegemoet gekomen door in dit laatste jaar de uitvoering van Kans-Crea meer te 
verbinden aan het reguliere curriculum, namelijk aan de sectoronderzoeken.  
Toch blijft de aansluiting van de onderwijsinhoud bij de mogelijkheden van de leerlingen, zodat 
zij beter in staat zijn producten of presentaties naar verwachting te realiseren, een 
aandachtspunt. Daarbij kan een bewustere afweging tussen enerzijds leerlingen zelfstandig laten 
plannen en werken, en hen anderzijds voldoende ondersteunen en begeleiden in hun proces 
naar een eindproduct, wellicht helpen. 
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4 Thematisch werken op Stad & Esch  

Na overleg tussen de RUG en Stad & Esch in december 2014 is aan de werkzaamheden van de 
RUG nog een vraag toegevoegd, namelijk om te 
Onderzoeken en advies te geven hoe in het thematisch werken aandacht besteed 
kan worden aan de culturele ontwikkeling van leerlingen (in het bijzonder aan de 
ontwikkeling van hun cultureel bewustzijn door middel van verbeelden).  
 
De aanleiding hiervoor is dat Kans-Crea na dit schooljaar waarschijnlijk niet voortgezet kan 
worden als zelfstandig project. Mogelijk kunnen de ervaringen van Kans-Crea ondergebracht 
worden bij thematisch werken.  
 
Om in te gaan op bovenstaande vraag wordt geanalyseerd wat de kenmerken zijn van een 
thematisch werken project in leerjaar 2. Aandachtspunten daarbij zijn zowel het ontwerp: het 
beschikbare materiaal en de geformuleerde doelstellingen bij het onderwijs, als de uitvoering: 
datgene wat er in de klas gebeurt.  
 
Binnen een schooljaar vinden in het tweede leerjaar 4 projecten plaats die elk 9 schoolweken 
duren. De projecten zijn ontworpen door een aantal docenten (“thema-ontwikkelaars”) en 
worden uitgevoerd door andere docenten (“thema-uitvoerders”). Elke klas heeft twee blokuren 
per week themaleren en deze lessen worden per klas door één docent gegeven.  
 
In dit onderzoek wordt één thematisch werken project onderzocht: het thema “Droombeeld” 
voor klas 2. Ter oriëntatie is een les geobserveerd van het voorgaande thema (“Roem”). De 
beschrijving van de opzet en uitvoering van het onderzochte thema dient in dit rapport vooral 
ter illustratie om een indruk te geven van Thematisch werken projecten. Of de bevindingen 
representatief zijn voor thematisch werken in het algemeen moet door de betrokken docenten 
bepaald worden.  
 
In de volgende paragrafen wordt achtereenvolgens ingegaan op:  

› de algemene visie en doelen die Stad & Esch en de betrokken docenten bij Thematisch 
werken hebben 

› de ervaring van een thema-ontwikkelaar en een thema-uitvoerder 
› het ontwerp (lesmateriaal) bij het thema Droombeeld, 
› observatie van uitvoering van enkele lessen bij het thema Droombeeld. 

 
 
4.1 Visie, doelen en ontwerpproces Thematisch werken 
Bij het bestuderen van onderwijs vertrekken we vaak vanuit de visie waarop dit onderwijs 
gebaseerd is. In het geval van Thematisch werken lijkt er een visie te bestaan op school- of 
managementniveau, op het niveau van de ontwikkelaars of ontwerpers van een thema, en op het 
niveau van de docenten die het onderwijs uitvoeren.  
In het ‘onderwijsmanifest’14 lezen we:  

“Kennis staat niet op zichzelf. Leerstof wordt betekenisvol door deze te plaatsen in een 
maatschappelijke context en te verbinden met de belevingswereld van de leerling.  
.. 
We vinden projectmatig/thematisch werken een goede manier om ons onderwijs te 
organiseren. Door kennis-, kunst- en praktijkvakken met elkaar te verbinden, helpen 
we leerlingen op een actieve en creatieve wijze te werken aan een eindproduct of 
resultaat.”  

 
In de ‘onderwijskundige veranderopgave’15 lezen we dat het doel van thematisch werken is: 

 “Elke leerling leert in complexe, realistische en betekenisvolle thema’s op een 
gestructureerde wijze vanuit de visie beschreven in het onderwijsmanifest, aan 
zelfontplooiing en vaardigheden voor de 21ste eeuw.” 

— 
14 Stad & Esch, april 2012.  

15 Stad & Esch, november 2014, ontvangen via mail van Peter de Visser op 15-12-14.  
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Omdat we thematisch werken en Kans-Crea met elkaar willen vergelijken op het niveau van wat 
er in de klas gebeurt, gaan we in dit hoofdstuk voornamelijk uit van de visie die thema-
ontwikkelaars en thema-uitvoerders bij thematisch werken hebben, en de wijze waarop zij de 
schoolvisie interpreteren en naar een lespraktijk vertalen.  
Omdat de focus ligt op de uitvoering in de praktijk is ervoor gekozen in gesprek te gaan met 
docenten (ontwikkelaars en uitvoerders) en niet met bestuurders die de schoolvisie 
geformuleerd hebben. In gesprek met ontwikkelaars en uitvoerders wordt ingegaan op hoe 
docenten de schoolvisie interpreteren en in de praktijk brengen.  
 
Er is hierover gesproken met een vertegenwoordiger van het team van thema-ontwikkelaars 
(locatie Meppel-Lyceum), en met één thema-uitvoerder (locatie Diever).16  
 
De visie die thema-ontwikkelaars van de directie hebben meegekregen is in de woorden van een 
ontwikkelaar als volgt:  

“Themaleren is vakoverstijgend, thematisch, dus niet vakinhoudelijk. Dat je een 
leerling verder brengt en ze vaardigheden bijbrengt, bijvoorbeeld 21e eeuwse 
vaardigheden zoals ICT, problemen oplossen en creativiteit. En ook sociaal-
maatschappelijke doelen, bijvoorbeeld dat leerlingen iets voor een ander doen, dat ze 
verder kijken dan hun eigen wereld. En culturele aspecten, bijvoorbeeld dat leerlingen 
creatiever gaan denken, wat weer samenhangt met dat probleemoplossend vermogen. 
En tot slot Nederlands, dat is het vak waarin ze deze zaken daadwerkelijk uiteenzetten. 
Bijvoorbeeld in schrijven of presenteren.  
Het doel van thematisch werken is kortom: door middel van een thema werken aan 
vaardigheden” 

 
Los van de visie van Stad & Esch hebben de ontwikkelaars zelf ook een aantal aspecten 
geformuleerd die het uitgangspunt vormen bij het ontwerpen van de thema’s. Zo vonden ze het 
belangrijk dat er “een rode draad door de thema’s loopt”. Alle thema’s moeten in dezelfde 
structuur verlopen en leerlingen moeten de manier van werken herkennen, net als enkele 
vaardigheden die vaker terugkomen. Daarom is er in elk thema een tussendoel en een einddoel 
geformuleerd en zag de opbouw van de thema-website er bij elk thema hetzelfde uit.  
Continuïteit in de thema’s was voor de ontwikkelaars heel belangrijk, terwijl het niet genoemd 
werd in de opdracht die zij van de school kregen.  
Per thema is door de ontwikkelaars een hoofddoel geformuleerd. Bij het thema roem was dat 
bijvoorbeeld “dat leerlingen bewust worden dat roem ook keerzijdes heeft”.  
 
Het doel voor de ontwikkelaars van een thema is het ontwikkelen van een overkoepelend geheel: 
een aantal thema-projecten die voor alle leerlingen hetzelfde zijn. De opdracht die de thema-
ontwikkelaars meegekregen hebben was de thema’s vakoverstijgend, dus niet vakinhoudelijk te 
maken. Er moeten maatschappelijke doelen in zitten, bijvoorbeeld dat leerlingen iets voor 
iemand anders doen. Hoewel de thema’s vakoverstijgend moesten zijn, moesten er toch enkele 
elementen uit de kunstvakken en eventueel uit Nederlands in verwerkt worden.  
 
Voor thema-uitvoerders is het doel van thematisch werken dat leerlingen andere vaardigheden 
leren dan de vaardigheden die aan bod komen in gewone lessen. “In thematisch werken worden 
raakvlakken gezocht tussen verschillende vakken, in tegenstelling tot de rest van het curriculum 
waarin je altijd in één vak aan het denken bent. Leerlingen worden zich ervan bewust dat ze 
kennis en vaardigheden die ze bij verschillende vakken opdoen, kunnen combineren.  
Daarnaast is er per individueel thema een belangrijk doel, bijvoorbeeld dat leerlingen iets 
organiseren voor een ander”.  
 
De thema-uitvoerder benoemt dat leerlingen in thematisch werken veel nieuwe vaardigheden 
leren. Als ze naar de thema’s kijkt heeft ze echter wel het idee dat leerlingen hier wat kennis 
missen ten opzichte van een curriculum zonder thematisch werken. Onderwerpen die 

— 
16 Gesprek met thema-ontwikkelaar: Judith Meijer op 1 juni 2015 in Meppel 

Gesprek met thema-uitvoerder: Heleen Stolte op 10 juni 2015 in Diever. 
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normaliter aan bod zouden komen bij bijvoorbeeld aardrijkskunde of geschiedenis, komen in 
thematisch werken veel minder aan bod. Dat zou volgens deze docent voor problemen kunnen 
zorgen wanneer leerlingen willen doorstromen van bijvoorbeeld vmbo naar havo.  
 
 
4.2 Ervaring docenten thematisch werken 
Thema-ontwikkelaar 
Bij het ontwikkelen van de thema’s zijn de ontwikkelaars begonnen met bedenken welk 
onderwerp voor leerlingen interessant zou zijn, wat leerlingen aan zou kunnen spreken. Daarna 
zijn ze gaan kijken naar de vaardigheden die al aan bod zijn geweest in eerdere thema’s en de 
vaardigheden die nog aan bod moeten komen. Als deze vaardigheden niet pasten bij het thema 
pasten ontwikkelaars het thema aan. Het eerste uitgangspunt bij het ontwikkelen van een thema 
is een onderwerp dat de ontwikkelaars nuttig vinden voor de leerlingen. Pas als daar geen 
relevante vaardigheden bij passen wordt het onderwerp weer aangepast.  
In dit proces hebben de ontwikkelaars ook aan leerlingen gevraagd over welke onderwerpen zij 
een themaproject zouden willen doen. Leerlingen vinden het heel moeilijk om hierover in 
gesprek te gaan, maar kwamen er uiteindelijk op uit dat ze al veel bezig zijn met wat hun 
dromen zijn en met wat ze later willen worden. Daarom is dat vervolgens het uitgangspunt 
geweest van de thema-ontwikkelaars.  
 
Bij elk thema wordt een instructiemiddag georganiseerd voor thema-uitvoerders. Tijdens die 
middag laat een thema-ontwikkelaar de website van het thema zien, en vertelt wat de bedoeling 
is, welke vaardigheden aan bod komen en wat leerlingen gaan leren. De vragen die tijdens deze 
instructiemiddagen gesteld worden door thema-uitvoerders hebben vooral betrekking op de 
praktische uitvoerbaarheid, zoals de beschikbaarheid van materialen. Een thema-ontwikkelaar 
geeft aan dat het moeilijk is om de motivatie voor themaleren over te brengen op thema-
uitvoerders, ook omdat thema-uitvoerders niet altijd achter de doelen van themaleren staan.  
Naast de instructie-middag is er een docentenhandleiding beschikbaar. Daarin hebben de 
ontwikkelaars per thema en per opdracht de verantwoording van leerdoelen en vaardigheden 
beschreven.  
 
De thema-ontwikkelaars hebben een aantal vaardigheden geselecteerd die in de thema’s in 
leerjaar 2 geoefend worden, namelijk samenwerken, presenteren, mediawijsheid. Per thema 
wisselen de vaardigheden die aan bod komen, waarbij het streven is alle vaardigheden 
afwisselend terug te laten komen. Omdat leerlingen zichzelf beoordelen en hierover in gesprek 
gaan met hun docent, hopen de ontwikkelaars dat leerlingen inzien dat ze gedurende het jaar 
een groei doormaken in de beheersing van deze vaardigheden.  
Bij het ontwikkelen van een thema is de titel van het thema leidend. Deze titel kan betrekking 
hebben op een bepaalde activiteit, bijvoorbeeld iets organiseren in de buurt, of op een 
onderwerp, bijvoorbeeld “roem”. Vanuit dit uitgangspunt bepalen de thema-ontwikkelaars 
welke vaardigheden goed bij het thema passen, soms is dit bijvoorbeeld samenwerken, terwijl 
een andere keer presenteren veel meer voor de hand ligt.  
Creativiteit is ook een vaardigheid waar de thema-ontwikkelaars aandacht aan besteden. De 
ontwikkelaars vonden het lastig deze vaardigheid te concretiseren, mede omdat het lastig te 
meten of te beoordelen is. Ze hebben geprobeerd creativiteit onder te brengen bij een aantal 
deelonderwerpen, bijvoorbeeld problemen oplossen, je eigen visie aan kunnen passen, en open 
staan voor kritiek en feedback. Deze deelonderwerpen kunnen verband houden met de 
kunstvakken, maar dat hoeft volgens de ontwikkelaars niet per se. Creatief denken heeft volgens 
de thema-ontwikkelaars vooral betrekking op denken en minder op vorm. Op die manier 
hebben de ontwikkelaars ervoor geprobeerd te zorgen dat ook docenten van andere vakken de 
thema’s kunnen uitvoeren en beoordelen.  
 
Als een thema afgelopen is wordt dit geëvalueerd. De themacoördinatoren stellen hiervoor een 
enquête op. Meestal in de vorm van een gesprek met uitvoerders waarin besproken wordt welke 
verbeterpunten ze kunnen meegeven aan thema-ontwikkelaars. In het afgelopen schooljaar 
hadden verbeterpunten vooral betrekking op beschikbaar materiaal, zoals knutselspullen in 
theorielokalen en op de tijdsplanning van de thema’s. Voor de thema-ontwikkelaars is het lastig 
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dat zij de thema’s niet kunnen herzien voor het komende schooljaar. Het is daarom onduidelijk 
in hoeverre de evaluatiepunten en feedback verwerkt kunnen worden. 
 
Om ervoor te zorgen dat de thema’s geschikt zijn voor alle niveaus en afdelingen zijn de thema’s 
door de ontwikkelaars erg algemeen opgezet. De thema’s en opdrachten zijn door de 
ontwikkelaars zo algemeen mogelijk geformuleerd, vervolgens is het aan de docenten en 
leerlingen die de thema’s uitvoeren om de vertaalslag naar hun eigen niveau te maken. De 
ontwikkelaar met wie gesproken is, vertelt dat de ontwikkelaars het jammer vinden dat de 
thema-uitvoerders onvoldoende tijd hebben om hiermee een vertaalslag te maken naar meer 
verdiepende of juist vereenvoudigde opdrachten voor hun leerlingen. De reden dat er voor alle 
niveaus steeds hetzelfde thema ontwikkeld wordt is tweeledig. Enerzijds scheelde deze opzet 
heel veel tijd voor de ontwikkelaars, die alle opdrachten en websites steeds maar één keer 
hoefden te maken. Anderzijds creëerde deze opzet meer samenhang binnen de school, doordat 
alle leerlingen van elkaar wisten waar ze mee bezig waren, en er bijvoorbeeld op elke afdeling 
vergelijkbare werkstukken stonden. Ook bood deze opzet de mogelijkheid leerlingen van 
verschillende niveaus samen aan enkele opdrachten te laten werken. In de praktijk bleek echter 
dat leerlingen het liefst in hun eigen deelschool werken, en zich niet prettig voelen in gemengde 
groepen. Daarom heeft er na het eerste thema geen uitwisseling meer plaatsgevonden. 
 
Leerlijn 
Bij het maken van de opzet van de thema’s houden de ontwikkelaars niet per se rekening met de 
vakinhoud van overige vakken. De visie van school is namelijk dat de thema’s vakoverstijgend 
moeten zijn. Toch sluiten de thema’s wel aan bij eindtermen van een aantal vakken uit het 
curriculum van de leerlingen. Vooral het vak Nederlands heeft veel eindtermen die goed bij 
thematisch werken ondergebracht kunnen worden. Ook enkele vaardigheden uit de vakken 
tekenen, handvaardigheid, techniek, muziek en drama kunnen aan bod komen bij thematisch 
werken. Om inzichtelijk te maken voor thema-uitvoerders welke mogelijke vaardigheden uit hun 
eigen vak terugkomen in thematisch werken, is hier achteraf door de thema-ontwikkelaars een 
overzicht van gemaakt. Bij het ontwikkelen is geen rekening gehouden met aansluiting bij 
overige schoolvakken, omdat dit niet aansloot bij de visie van school.  
 
In tegenstelling tot leerjaar 2, waarvoor de ontwikkelaars dus steeds één thema ontwerpen voor 
alle afdelingen en niveaus, worden in leerjaar 1 per locatie eigen thema’s ontwikkeld en 
uitgevoerd. Daarom konden de ontwikkelaars bij het ontwikkelen van thema’s voor leerjaar twee 
geen rekening houden met en voortbouwen op de kennis en vaardigheden die in het voorgaande 
leerjaar aan bod gekomen waren.  
Voor het komende schooljaar ontwerpen de thema-ontwikkelaars het eerste blok voor leerjaar 1. 
Daardoor maken leerlingen in hun eerste jaar kennis met de manier van werken zoals die in jaar 
2 gebruikelijk is. Daarna volgen drie blokken die door anderen ontworpen zijn, en in jaar 2 
volgen de leerlingen dan weer vakoverstijgend thematisch werken.  
 
Oranje boekje  
Het oranje boekje vormt nog steeds de grondslag voor het ontwerpen van thema’s. De opbouw 
die erin staat wordt nog steeds gebruikt. Het ontwikkelproces is minder specifiek geworden dan 
in de tijd dat het oranje boekje gemaakt werd. De grote lijn uit het boekje wordt nog steeds 
gebruikt, maar bijvoorbeeld de kerndoelen per vak, één van de stappen uit het oranje boekje, is 
nu niet meer relevant. 
In de bijlage van dit rapport is een overzicht opgenomen met suggesties om de leidraad in dit 
oranje boekje inhoudelijk aan te scherpen.  
 
Thema-uitvoerder 
De websites die door de ontwikkelaars gemaakt zijn, zijn leidend bij het uitvoeren van 
thematisch werken.  
Daarnaast hebben in Diever de twee themadocenten wekelijks samen overlegd (op deze locatie 
zijn twee 2e klassen die thematisch werken hebben). Tijdens dit overleg zijn de themawebsites, 
weekopdrachten en manier waarop dit met de leerlingen zou worden uitgevoerd besproken. Ook 
tijdens de overlegmomenten zijn de themawebsites leidend, docenten volgen de richtlijnen die 
daarop staan en interpreteren samen wat ze denken dat er uit de opdrachten moet komen.  
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In de voorbereiding kunnen thema-uitvoerders vragen stellen aan de thema-ontwikkelaars, 
maar daar is vaak geen tijd voor in de periode voorafgaand aan de lessen. Er is een 
docentenhandleiding beschikbaar, die door de docenten vooral gebruikt wordt omdat er soms 
praktische tips in staan over de organisatie van de lessen. Ook de tijdsplanning die in de 
handleiding staat is volgens de thema-uitvoerder belangrijk, om ervoor te zorgen dat de 
uitvoering van de thema’s op alle locaties op hetzelfde moment gebeurt.  
Aan het begin van het jaar was er een instructiemoment voor thema-uitvoerders. Daarbij kwam 
het doel, datgene wat leerlingen zouden moeten leren in het thema, volgens de uitvoerder niet of 
nauwelijks aan bod. Volgens de thema-uitvoerder zou dat wel een praktische toevoeging kunnen 
zijn, zodat aan het begin van het thema voor alle uitvoerders helder is wat de ontwikkelaars met 
de thema’s willen bereiken.  
 
Onderwijsinhoud  
De onderwijsinhoud van thematisch werken verschilt volgens de thema-uitvoerder sterk van de 
rest van het curriculum. Leerlingen leren bijvoorbeeld om iets te organiseren, en dit ook 
daadwerkelijk uit te voeren, in een gewone les komen dergelijke activiteiten niet aan bod. De 
uitvoerder probeert aan het begin van een nieuw thema aan leerlingen duidelijk te maken wat de 
bedoeling van het thema in de komende weken is. Ze geeft aan dat het doel voor thema-
uitvoerders echter ook niet altijd duidelijk is. In die gevallen wordt het onderwijs vooral 
lesgericht uitgevoerd en wordt het achterliggende doel niet met leerlingen besproken: “we 
moeten vandaag deze opdracht doen”. 
Meestal zijn de doelen echter wel duidelijk genoeg geformuleerd. Bijvoorbeeld: “Jullie gaan iets 
goeds doen voor de maatschappij, door daar iets voor te organiseren”. Of: “Jullie leren vandaag 
om een interview te houden en te organiseren”.  
 
Volgens de thema-uitvoerder is het een groot voordeel dat Thematisch werken uitgevoerd wordt 
door één docent per klas. Omdat ze alle uren thematisch werken aan haar klas geeft, en 
daarnaast ook een aantal andere vakken, kent ze de leerlingen goed en kan ze hen goed 
begeleiden. In eerdere jaren werd thematisch werken uitgevoerd door meerdere docenten per 
klas. Toen voelde niemand zich verantwoordelijk voor het werk van leerlingen. Omdat er in het 
afgelopen jaar maar één docent per klas verantwoordelijk was zijn de leerlingen beter begeleid 
en is hun werk bijvoorbeeld met hen besproken en beoordeeld.  
 
Terugblikkend op de thema’s van afgelopen jaar vertelt de thema-uitvoerder dat thema’s met 
een onderwerp dat dicht bij de leerlingen ligt, en in het hier en nu speelt, voor leerlingen meer 
aansprekend zijn, en daardoor makkelijker om uit te voeren. Roem, over het leven van 
beroemde mensen en de keerzijde van roem vonden zowel docent als leerlingen “heel erg leuk”. 
Ook Droombeeld en De Uitdaging, de meer maatschappelijke onderwerpen, vonden leerlingen 
leuk om te doen en zijn volgens de docent geschikt voor de vmbo leerlingen. De docent geeft 
daarbij aan dat het jammer is dat deze thema’s in uitvoering erg op elkaar leken. Het thema 
“spanning” over de Franse revolutie, vonden de leerlingen moeilijk en niet leuk. De docent geeft 
aan dat het daarom ook moeilijker was om de opdrachten bij dit thema met de leerlingen uit te 
voeren. Volgens de docent is er niet één bepaald onderwerp aan te wijzen wat goed bij de 
leerlingen past, behalve dat het inhoudelijk niet te ver bij hun ervaringen en leefwereld vandaan 
moet liggen. Het is vooral belangrijk dat het onderwerp op een duidelijke manier wordt 
aangeboden. Opdrachten moeten stap voor stap worden aangeboden, met een duidelijk kader 
waar de producten die leerlingen maken aan moeten voldoen.  
 
De docent beoordeelt leerlingen zowel op vaardigheden, zoals samenwerken, als op hun 
eindproduct, bijvoorbeeld of ze een activiteit goed hebben georganiseerd en uitgevoerd, of dat ze 
een mooi diorama hebben gemaakt. Beide aspecten zijn voor de docent even belangrijk.  
 
Leerlijn 
De thema-uitvoerder ervaart weinig verschil tussen de thema’s in leerjaar 1 en in leerjaar 2. Ze 
benoemt dat het niveau van vragen en opdrachten verschilt tussen de leerjaren, maar dat er 
verder weinig verschil in zit. De uitvoering is dus vergelijkbaar, hoewel dat in de opzet niet zo 
ontwikkeld is.  
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Thematisch werken sluit aan bij een aantal schoolvakken (horizontale leerlijn). Vooral 
Nederlands en de creatieve vakken komen veel terug. Ook sport is volgens de thema-uitvoerder 
een belangrijk aspect in thematisch werken.  
De docent ervaart de verschillende thema’s in leerjaar twee als losstaande projecten, waar geen 
verband tussen zit. Ze ziet een aantal vaardigheden regelmatig terugkomen in de thema’s voor 
leerjaar twee, namelijk samenwerken, interview houden, rapporteren en iets creatiefs maken. 
Maar hier zat naar haar idee geen opbouw in. Er was echter ook geen tijd om met leerlingen te 
bekijken of ze bijvoorbeeld steeds een stapje verder zijn gekomen in de beoordelingsschaal.  
 
Voor zover er al een leerlijn thematisch werken is, houdt deze na het tweede leerjaar op. “Als ik 
zelf de klas volgend jaar nog zou hebben en er zouden in mijn les dingen aan bod komen zoals 
samenwerken of een interview houden, dan zou ik er wel naar verwijzen. Maar ik heb die klas 
niet meer, en ik denk dat iemand die geen TWK gegeven heeft die link niet legt. Die weet niet 
wat ze bij TWK hebben gedaan, dus ik denk dat er na leerjaar twee niet meer op voortgebouwd 
wordt.” 
 
Organisatie 
Het doel van dit hoofdstuk in deze rapportage is een beeld te vormen van de inhoudelijke 
uitvoering van thematisch werken op Stad & Esch, om dit vervolgens te kunnen relateren aan 
het Kans-Crea onderwijs. Tijdens de gesprekken met betrokken docenten komen echter ook heel 
veel praktische en organisatorische zaken naar voren die met de uitvoering van thematisch 
werken samenhangen. De kwaliteit van thematisch werken laat te wensen over, omdat, in 
woorden van de docenten “de bemensing en voorzieningen hindernissen vormen bij de 
organisatie van thematisch werken.” De meeste problemen waar betrokkenen het over hebben, 
betreffen communicatie. Er zijn veel lagen van de organisatie betrokken bij thematisch werken, 
en de onderlinge overdracht en bijvoorbeeld interpretatie van afspraken wordt vaak niet helder 
op elkaar afgestemd. Ook tijdnood, zowel in voorbereidingstijd voor docenten als uitvoeringstijd 
met leerlingen, is een probleem dat regelmatig benoemd wordt.  
 
 
4.3 Concreet voorbeeld: Ontwerp thema Droombeeld in leerjaar 2  
In paragraaf 4.3 en 4.4 wordt de inhoud van het thematisch onderwijs beschreven aan de hand 
van ontwerp en uitvoering van het thema Droombeeld in leerjaar 2.  
 
Ontwerp (Welke aspecten van cultuuronderwijs zijn te herkennen in het ontwerp 
van het thematisch leren project?) 
Het ontwerp van de projecten wordt door de thema-ontwerpers geplaatst op een website die 
toegankelijk is voor alle leerlingen en docenten die het thema gaan uitvoeren. Op de website 
wordt per week uitgelegd welke opdracht of opdrachten leerlingen moeten uitvoeren. Enkele 
opdrachten lopen meerdere weken.  
De meeste opdrachten zijn voor alle niveaus op dezelfde manier geformuleerd. Bij één van de 
opdrachten staat een extra uitbreiding die bedoeld is om door havo en vwo leerlingen uitgevoerd 
te worden.  
 
Onderwerp in het ontwerp van het project Droombeeld 
De titel van het project is Droombeeld. Gedurende het project zoeken leerlingen informatie over 
wereldverbeteraars. Ze maken kennis met internationaal bekende wereldverbeteraars, zoals 
Malala en Nelson Mandela. Ook doen de leerlingen onderzoek naar wereldverbeteraars in hun 
eigen omgeving, zoals mensen die vrijwilligerswerk doen.  
 
Tijdens de opening van het thema krijgen de leerlingen een gastles van vrijwilligers van het 
Rode Kruis en van de Voedselbank. In de tweede les van deze week wordt een gesprek gevoerd 
over ‘wereldverbeteraars’. Leerlingen bedenken of er in hun eigen omgeving ook vrijwilligers 
zijn. Het kunnen beschrijven van eigen idealen en situaties in de eigen omgeving is een 
belangrijk onderdeel (zie vaardigheden), maar in de opdrachten in de eerste week is het 
onderwerp dominant.  
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In de tweede lesweek van het project verdiepen leerlingen zich verder in het onderwerp 
wereldverbeteraars door in hun eigen omgeving iemand te interviewen. Zo kunnen ze zich een 
beeld vormen van hoe het is om vrijwilligerswerk te doen.  
 
In de volgende lesweek leren leerlingen wat monumenten zijn en wat de betekenis is van enkele 
monumenten in hun eigen omgeving. Ze maken een wandeling langs monumenten in de buurt.  
Doordat in de volgende les besproken wordt wat leerlingen gezien hebben, kunnen leerlingen 
zich bewust worden van de functie van een monument.  
De daaropvolgende opdracht is het zelf ontwerpen van een monument. Omdat ze zelf een 
monument gaan ontwerpen voor iets of iemand geven ze ook betekenis aan dit onderwerp dat ze 
zelf kiezen.  
Dit onderwerp is echter per leerling verschillend.  
In de tweede helft van het project staat het eigen ontwerp van de leerlingen centraal. Welk 
monument hebben ze ontworpen en waarom? 
 
Culturele basisvaardigheden in het ontwerp van het project Droombeeld 
In de opdrachten bij dit thema komen alle culturele basisvaardigheden aan bod. Verbeelden en 
conceptualiseren worden het vaakst geoefend en ingezet. Ook in de eindopdracht, het maken 
van een monument, zijn deze twee vaardigheden dominant. In de voorbereidende opdrachten in 
de eerste weken zijn de vaardigheden waarnemen en analyseren ondersteunend. De 
vaardigheden worden niet altijd ingezet om betekenis te geven aan een aspect van cultuur. In 
sommige gevallen blijft het oefenen van de vaardigheden op een basisniveau. 

 
In de eerste week is de vaardigheid conceptualiseren dominant. Leerlingen moeten kunnen 
benoemen wat er speelt in hun omgeving, ze moeten weten wat bedoeld wordt met een ideaal. 
Ze moeten idealen kunnen indelen in verschillende groepen, en dit alles onderling kunnen 
bespreken.  

 
In de tweede week is de vaardigheid verbeelden dominant, enigszins ondersteund door het 
waarnemen (in de eigen omgeving lokaliseren van vrijwilligers). Verbeelden wordt geoefend 
doordat leerlingen zich moeten inleven in personen die vrijwilligerswerk doen en in hoe het is 
om dat te doen.  
In de tweede les van deze week gaat het om het navertellen, categoriseren en benoemen van 
uitkomsten van het interview. Ook het formuleren van een eigen mening over verschillende 
vrijwilligers is een belangrijk onderdeel van de les. Deze les is daarmee vooral gericht op de 
vaardigheid conceptualiseren. Daarnaast wordt het vermogen te analyseren aangesproken: 
leerlingen moeten kunnen opschrijven hoe de persoon die ze hebben geïnterviewd een verschil 
maakt en ontleden waarom, wanneer, waar en hoe dit is gebeurd.  

 
In de doelstellingen bij week 3 staat letterlijk “leerlingen leren analyseren”. Onduidelijk is wat 
hiermee bedoeld wordt.  
Daarnaast staat er dat leerlingen leren hoe een monument wordt vormgegeven. En hoe de 
betekenis van monumenten herkend kan worden. Dit doel duidt op een combinatie van 
verbeelden (inleven, voorstellen) en inzicht in de werking van een medium. Interpreteren en 
betekenisgeven zijn vormen van conceptualiseren, dus deze vaardigheid wordt ook geoefend in 
deze opdracht.  
Tot slot wordt het waarnemen geoefend, omdat het nauwkeurig beschrijven van hoe een 
monument eruit ziet (wat voor materiaal, welke vorm, welk formaat) onderdeel van de opdracht 
is. 

 
Voor leerlingen havo-vwo wordt de opdracht uitgebreid met de “leerversterker onderzoek doen”. 
Deze leerversterker kon niet bestudeerd worden, maar de titel suggereert dat hierin het 
vermogen te analyseren geoefend wordt. Daarnaast moeten havo en vwo leerlingen een gedicht 
schrijven. Zij oefenen dus met het uitdrukken van verbeelding in taal.  

 
De doelstellingen bij de laatste vier weken zijn voornamelijk gericht op denkstrategieën: 
leerlingen moeten leren ontdekken, informatie verwerken, tonen, vertellen en ontwerpen. 
Symboliseren (combinatie van conceptualiseren en verbeelden) staat centraal. Leerlingen 
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vertellen een verhaal van een wereldverbeteraar door middel van een monument. Daarbij 
moeten ze rekening houden met aanleiding, functie en betekenis.  
Halverwege de eindopdracht presenteren de leerlingen hun werk aan een jury. Daarbij staat 
conceptualiseren centraal: de leerlingen beargumenteren, presenteren en ordenen hun werk. 
Daarnaast leren ze hierbij vormgeven aan hun presentatie. 
 
Mediale vaardigheden in het ontwerp van het project Droombeeld 
In de eerste weken van het project is taal een belangrijk medium. Er wordt veel klassikaal 
besproken. Ook in de opdracht iemand te interviewen en bij het verwerken van dit interview 
wordt het vermogen in taal uitdrukking te geven aan cultureel bewustzijn geoefend.  
In de tweede helft van het project, wanneer leerlingen werken aan het maken van het 
monument, gebruiken ze vooral voorwerpen om uitdrukking te geven aan hun “droombeeld”. 
Leerlingen gebruiken diverse materialen om uitdrukking te geven aan een concept dat met 
wereldverbeteraars te maken heeft. (Ze geven vorm aan een zelfgekozen onderwerp).  
 
In de introductie van het thema wordt het bewustzijn van ‘wereldverbeteraars in de eigen 
omgeving’ vooral uitgedrukt in een (klassikaal) gesprek. Aan het eind van de week moeten 
leerlingen een eigen ideaal in één zin opschrijven en dit bij een digitale foto van henzelf 
plaatsen.  
 
Leerlingen leren een interview uit te voeren (gesproken taal) en op te nemen (digitale media). 
Dit is een belangrijk aspect van de lessen in de tweede en derde week. (En bekender raken met 
het onderwerp ondergeschikt aan het leren uitvoeren van een interview).  
Leerlingen maken foto’s van monumenten in hun eigen omgeving. De monumenten zelf zijn het 
belangrijkste medium. In veel gevallen zal het om objecten gaan, maar soms is een geschreven 
tekst ook een monument.  
 
Voor de eindopdracht maken leerlingen eerst een ontwerp op een vel papier, ze schrijven en 
schetsen. Daarbij moeten ze antwoord geven op een aantal vragen over aanleiding, functie en 
vormgeving. Uiteindelijk maken ze met voorwerpen een model in een kartonnen doos 
(diorama).  
Voor de presentatie aan een jury, halverwege de eindopdracht, moeten leerlingen gebruik 
maken van een computerprogramma zoals Prezi, Prototype, iMovie, Keynote of een ander 
programma.  
 
Doelen in het ontwerp van het project Droombeeld 
Op de website met opdrachten staan niet altijd duidelijke doelen geformuleerd voor docent en 
leerlingen, maar naar aanleiding van de opdrachten kan per week een doelzin geformuleerd 
worden, op basis van de theorie over cultuuronderwijs.  
 
Week 1:  
De leerling leert het onderwerp wereldverbeteraars te benoemen, in te delen en te bespreken en 
dit uit te drukken in taal en digitale media.  
 
Week 2:  
De leerling gebruikt taal om zich in te leven in het onderwerp vrijwilligers in de eigen omgeving.  
De leerlingen gebruikt taal om een muurkrant te maken waarin hij het interview navertelt, 
benoemt en categoriseert.  
 
Week 3:  
Door een combinatie van waarnemen, conceptualiseren en analyseren wordt de leerling zich 
bewust van monumenten (objecten) in zijn eigen omgeving en de betekenis van deze 
monumenten.  
 
 
Week 4 tm 8: 
De leerling kan verbeelden en symboliseren met betrekking tot “mensen die een verschil hebben 
weten te maken” en gebruikt voorwerpen en grafische tekens om hier vorm aan te geven.  
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Week 6:  
De leerling gebruikt een computerprogramma (zoals Prezi of Powerpoint), om te 
beargumenteren en te vertellen met betrekking tot het eigen ontwerp voor een monument.  
 
 
Aansluiting van de opdrachten bij leerlingen in het project Droombeeld 
Vanuit het kader Cultuur in de Spiegel, gaat cultuuronderwijs over cultuur, dus het onderwerp 
van het onderwijs is een aspect van cultuur. Om bij te dragen aan de ontwikkeling van het 
cultureel bewustzijn van de leerling moet er in enige mate sprake zijn van aansluiting bij de 
cultuur van de leerling. Naast aansluiting van het onderwerp kijken we ook of er in het ontwerp 
van het onderwijs aangesloten wordt bij de vaardigheden waarover leerlingen beschikken.  

 
De introductieopdracht is nadrukkelijk gericht op de eigen omgeving van leerlingen. Na het 
voorbeeld van het Rode Kruis en de Voedselbank gaan leerlingen zich verdiepen in wat er in hun 
eigen omgeving speelt en wat hun persoonlijke idealen zouden kunnen zijn. Door een afbeelding 
van zichzelf te bewerken kunnen leerlingen zich nog meer bewust worden dat het om een eigen 
ideaal gaat.  
Bij de interview-opdracht wordt aansluiting bij de leerlingen gerealiseerd door het onderwerp 
wereldverbeteraars te betrekken op een persoon uit hun eigen omgeving.  

 
Deze opdracht over monumenten ligt wat verder van de belevingswereld van leerlingen af. Het 
gaat over monumenten in hun eigen omgeving, maar wat leerlingen hier precies voor ervaring 
mee hebben is onduidelijk.  

 
In de eindopdracht moeten leerlingen een monument maken over “mensen die het verschil 
hebben weten te maken”. Het is onduidelijk wat de leerlingen hier al over weten en welke 
ervaring ze hebben met de vaardigheden die aangesproken worden. Aansluiting bij de leerlingen 
zal dus in de uitvoering van de lessen ingevuld moeten worden door de uitvoerend docent.  
In de jury-beoordeling staan vooral het eigen werk van de leerlingen en de door hen gemaakte 
keuzes centraal. Bij de beoordeling achteraf gaat het ook om het onderwerp, om datgene wat ze 
vertellen.  

 
 
4.4 Concreet voorbeeld: uitvoering thema Droombeeld in leerjaar 2 
 
Uitvoering (Welke aspecten van cultuuronderwijs zijn te herkennen in de 
uitvoering van het thematisch leren project?) 
Het ontwerp dat door thema-ontwerpers is gemaakt en via de website beschikbaar is gemaakt, 
wordt uitgevoerd door docenten die thema-uitvoerder zijn. Een klas heeft voor themaleren een 
vaste docent.  
In Diever is op 3 februari een les uit de tweede lesweek van het thema Droombeeld geobserveerd 
en op 24 maart een les uit de achtste lesweek. In Meppel is op 17 maart een les geobserveerd.  
In deze paragraaf beschrijven we hoe onderwerp, basisvaardigheden en mediale vaardigheden 
samen geoefend en aangeleerd worden in de uitvoering van projectlessen.  
 
Onderwerp in de uitvoering van het project Droombeeld 
Week 2:  
Vooraf aan deze les hebben leerlingen als huiswerk het interview met een wereldverbeteraar in 
hun eigen omgeving afgenomen. In de opzet lijken de opdrachten voor deze week vooral gericht 
op vaardigheden en minder op onderwerp. Door de uitvoering, de vragen die de docent daarbij 
stelt en de voorbeelden die zij geeft, worden de vaardigheden in de klas wel continu toegepast op 
het onderwerp “vrijwilligerswerk”.  
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Week 8:  
Dit is een van de laatste lessen van dit thema. Leerlingen geven vorm aan een monument over 
een zelfgekozen onderwerp. Er staat dus niet één onderwerp centraal, maar leerlingen geven 
vorm aan hun eigen onderwerp. In deze klas is gekozen voor:  

- Arm en rijk (1) (door het diorama in te delen in een sombere kant en een kant met zon) 
- Arm en rijk (2) (2 huizen: een huis dat “ af” is en een huis dat nog gebouwd wordt, waar 

geen dak op zit. Er is een zak geld die van de rijke man naar de arme man gaat.  
- Tegen kindsoldaten (1) 
- Tegen kindsoldaten (2) 
- Pas op voor autodiefstal  
- Rechten: recht op voedsel, school, vrijheid van meningsuiting, stemmen 
- Gezond eten voor iedereen (verbeeld door allerlei soorten fruit) 
- Wereldvrede 
- Genoeg voedsel voor iedereen (verbeeld door een marktkraam vol appels) 
- Geen discriminatie (1) (verbeeld door poppetjes rondom een wereldbol, hand in hand: 

wit/zwart, roze/roze, blauw/blauw, blauw/roze) 
- Tegen discriminatie (2) (verbeeld door zwarte en witte poppetjes die samen spelen in 

een park en die samen voor een schoolgebouw staan)  
 
Basisvaardigheden in de uitvoering van het project Droombeeld 
Week 2:  
Vooraf aan deze les hebben leerlingen als huiswerk het interview met een wereldverbeteraar in 
hun eigen omgeving afgenomen. In deze les verwerken ze de uitkomsten van dit interview in een 
poster. De vaardigheid conceptualiseren is daarbij dominant, zoals naar aanleiding van het 
ontwerp van deze les al verwacht werd. 
 
In deze les blijkt dat de leerlingen het moeilijk vinden te analyseren. In de opdracht staat wel dat 
leerlingen moeten schrijven over de invloed van de geïnterviewde, maar dit lukt de leerlingen 
niet. Met veel hulp in de vorm van vragen van de docent komen ze tot een antwoord, maar 
onduidelijk blijft of ze het verband tussen de acties van de vrijwilliger en de situaties zien. 
 
Week 8: 
In de uitvoering van de eindopdracht is conceptualiseren dominant. Veel leerlingen kiezen 
ervoor tegenstellingen te laten zien. Bijvoorbeeld arm/rijk, gezond/ongezond. Uit de diorama’s 
valt op te maken dat ze vaak een zwart-wit beeld hebben van de problematiek waar ze in hun 
diorama aandacht voor vragen.  
 
Ook het vermogen tot waarnemen wordt in deze opdracht aangesproken. De docent vraagt vaak 
aan leerlingen waarom ze kiezen voor een bepaalde vorm: “Hoe kun je nu zien dat deze 
poppetjes kindsoldaten zijn?” “Waarom zijn ze groen? Wat kun je doen om ervoor te zorgen 
dat het meer op kindsoldaten lijkt?” Een antwoord van de leerlingen is bijvoorbeeld dat ze 
kleine geweren kunnen maken voor de poppetjes.  
Een ander voorbeeld van vragen die de docent stelt: “Hoe kun je zien dat dit oorlog uitbeeldt? 
Nu is het alleen een zandbak..?” 
 
Mediale vaardigheden in de uitvoering van het project Droombeeld 
Week 2:  
Een groot deel van de les bestaat uit het beschrijven van het interview op een vel A3. In het 
huiswerk was gesproken taal dominant, in de les oefenen leerlingen met het schrijven en het 
maken van een indeling op het papier.  
Opvallend is dat bij de bespreking de werking van een muurkrant/poster nauwelijks aandacht 
krijgt. De docent vraagt vooral naar de vrijwilliger (het onderwerp), maar niet naar de 
interviewtechnieken en de kenmerken of de werking van de poster/krant. 
 
Week 8:  
Leerlingen werken zelfstandig aan een monument in een diorama. Ze gebruiken voorwerpen: 
verf, lijm, papier, zelf meegenomen of gevonden spullen, klei, lijmpistool, ijsstokjes, dozen, 
zand. In de geobserveerde les wordt dit niet besproken (dat staat voor later op de planning, als 
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de leerlingen klaar zijn met hun monument), daarom komt in deze les het inzicht in de werking 
van het medium niet expliciet aan de orde.  
 
 
Samenvattend:  
In de les in de tweede week leren leerlingen een thuis uitgevoerd interview te beschrijven en te 
bespreken. Ze leven zich in in de verschillende situaties van de geïnterviewde vrijwilligers. 
 
De vraag die in de eindopdracht centraal staat is: “Waar wil je aandacht voor vragen?”.  
Het is opmerkelijk dat, hoewel de opdracht gaat over een monument, geen enkele leerling een 
onderwerp kiest dat relateert aan het herinneren van iets of iemand. De meeste leerlingen 
kiezen voor “oneerlijke situaties” waar ze aandacht voor willen vragen, bijvoorbeeld honger, 
armoede, kindsoldaten, oorlog.  
 
 
Aansluiting bij de leerlingen in de uitvoering van het project Droombeeld 
Week 2:  
De docent zorgt voor aansluiting van de lesstof bij de leerlingen door te vragen welke situatie 
hen het meest aanspreekt en waarom. Het blijkt dat voor de meeste leerlingen geldt dat een 
situatie waar ze zelf mee te maken kunnen hebben hen meer aanspreekt: veel leerlingen vinden 
de ehbo-vrijwilliger in het zwembad bijvoorbeeld meer aansprekend dan de vrijwilliger in het 
verzorgingshuis. 
 
Week 8:  
Leerlingen geven betekenis aan een aspect uit de wereldproblematiek wat hen aanspreekt. De 
meeste leerlingen vinden het lastig om te vertellen waarom ze voor een specifiek onderwerp 
gekozen hebben. Ze geven vorm aan een beeld dat ze zelf hebben van een probleem in de wereld.  
 
De docent vertelt dat de leerlingen weinig begeleiding nodig hebben bij het uitvoeren van deze 
opdracht. Bij het bedenken van hun plan heeft ze de leerlingen wel veel moeten helpen. Bij de 
eerste lessen voor deze opdracht heeft ze per tweetal veel gepraat, en de leerlingen individueel 
geholpen bij het maken van een plan voor de invulling van de opdracht. De sturing van de 
docent was er vooral op gericht de leerlingen breder te laten denken over mogelijke 
onderwerpen en hen bewust te maken van hun eigen idealen.  
De jury-beoordeling door een CKV-docent heeft leerlingen ook veel sturing gegeven in wat voor 
monument ze wilden gaan maken.  
 
Meppel: 
Bovenstaande beschrijving heeft betrekking op de uitvoering van het project bij een vmbo-klas 
in Diever. Er is ook een les geobserveerd bij de uitvoering van hetzelfde project bij een vwo-klas 
in Meppel.  
 
De docent van deze groep vertelt dat deze leerlingen heel zelfstandig werken. Ze weten goed wat 
ze willen maken en hoe ze dat aan pakken.  
Dit soort creatieve werkvormen ligt de docent zelf minder, daarom kan hij niet heel goed 
ondersteunen op dat gebied. Hij noemt zich “loopjongen”: hij is vooral ondersteunend in 
materiaal voor de leerlingen zoeken/ophalen.  
In het ontwerp dat leerlingen gemaakt hebben heeft hij weinig hoeven sturen. Leerlingen 
kwamen zelf met ideeën en dachten breed genoeg over de onderwerpen. Sommige leerlingen 
moesten wel afgeremd worden. Ze willen bijvoorbeeld 3 onderwerpen tegelijk kwijt in het 
monument, dan adviseert de docent om het te beperken.  
Deze klas heeft weinig ondersteuning in planning nodig. Ze horen elke week wat ze moeten 
afmaken in die week en dan is het de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen om te zorgen 
dat ze hun werk doen. De docent merkt daarbij op dat leerlingen wel vaak net wat meer en net 
wat mooier werk willen maken, ze zijn soms erg ambitieus in de planning. Dat is hun eigen 
verantwoordelijkheid, soms moeten ze het ontwerp bijstellen om het af te krijgen of kunnen ze 
er een keuze-uur aan besteden.  
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4.5 Samenhang in Thematisch werken 
In dit hoofdstuk is het thematisch werken op Stad & Esch beschreven op twee niveaus: dat van 
ontwikkelen en dat van uitvoeren. Doel van de beschrijving van thematisch werken is dit 
onderwijs te kunnen vergelijken met het Kans-Crea onderwijs.  
 
Op organisatieniveau is het kenmerkend voor thematisch werken dat er één team van zeven 
docenten verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van de vier onderwijsprojecten die op alle 
locaties en niveaus in leerjaar twee zijn uitgevoerd.  
Bij het ontwikkelen van deze thema’s is ernaar gestreefd alle doelen en opdrachten zo algemeen 
mogelijk te formuleren, zodat docenten en leerlingen deze op hun eigen niveau kunnen 
interpreteren en de uitvoering kunnen aanpassen aan hun eigen niveau.  
Voor de thema-ontwikkelaars zijn de vaardigheden die aan bod kunnen komen in een thema 
steeds doorslaggevend bij het maken van keuzes in het ontwerpproces. Er zijn, aansluitend bij 
de schoolvisie, een aantal vaardigheden geselecteerd die ze gedurende het schooljaar terug 
willen laten komen in de thema’s. ICT, samenwerken en presenteren zijn de belangrijkste 
vaardigheden voor de ontwikkelaars. Ook creatief denken is van belang, hoewel het voor de 
ontwikkelaars moeilijk is om daar concreet invulling aan te geven. Creatief denken wordt vooral 
opgevat als een denkstrategie die verband houdt met problemen kunnen oplossen, feedback 
kunnen verwerken en meerdere ideeën kunnen afwegen.  
 
Op uitvoeringsniveau is het kenmerkend voor thematisch werken dat er voor elke tweede klas 
een andere vakdocent is die naast zijn eigen vak een aantal uur thematisch werken aan de klas 
geeft. De websites die door de ontwikkelaars zijn gemaakt en waarop tussendoelen, einddoelen 
en opdrachten per thema beschreven staan, zijn hierbij leidend.  
De docenten vertrouwen op de kwaliteit van het ontwikkelde onderwijs en voeren de opdrachten 
meestal letterlijk met de leerlingen uit. In de praktijk is er geen tijd om aanpassingen of 
aanvullingen te maken om de opdrachten of onderwerpen eventueel beter te laten aansluiten bij 
het niveau van de leerlingen.  
Voor de uitvoerend docenten is het onderwerp van de opdrachten een belangrijk middel om 
aansluiting bij de leerlingen te zoeken, bij het bespreken van opdrachten met de leerlingen is het 
onderwerp van wat ze gemaakt of bedacht hebben vaak dominant. 
De uitvoerend docenten voelen zich niet altijd deskundig genoeg om het niveau van met name 
mediale vaardigheden met leerlingen te bespreken. Hierdoor krijgen leerlingen minder 
ondersteuning op deze vaardigheden. Volgens de uitvoerend docenten zijn praktische 
vaardigheden, zoals een product kunnen maken of een activiteit kunnen organiseren, 
belangrijke aspecten in thematisch werken.  
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5 Conclusies en bevindingen 

5.1 Kans- en creativiteitsgericht denken en leren, thematisch werken en 
cultuuronderwijs.  

In deze rapportage zijn het ontwerp en de uitvoering van zowel Kans-Crea als thematisch 
werken beschreven. Het doel hiervan was te onderzoeken of de ervaringen die in de afgelopen 
drie jaar zijn opgedaan binnen het Kans-Crea onderwijs, van waarde kunnen zijn voor de 
uitvoering van het thematisch werken.  
We zetten beide soorten onderwijs hieronder naast elkaar, waarbij we de kenmerken die in 
voorgaande hoofdstukken beschreven zijn samenvatten.  
 

 Kans-Crea Thematisch leren 

Doelgroep Vmbo leerjaar 3, 4 Alle niveaus, leerjaar 1 en 2 

Doel  Per schooljaar werden concrete 

doelen geformuleerd met 

betrekking tot een onderwerp 

waarover en vaardigheden waarin 

leerlingen iets moesten leren.  

Zie de bijlage van dit rapport voor 

een voorbeeld. (en paragraaf 2.3 

tussentijdse rapportage 2014). 

Er wordt zoveel mogelijk 

geprobeerd onderwerpen en 

vaardigheden uit de vakken van 

uitvoerende docenten te 

integreren in het onderwijs. 

Themaleren is overkoepelend en 

vakoverstijgend, daarom is er 

geen concrete verbinding met 

vakinhouden of kerndoelen. Doel 

is dat leerlingen 21e eeuwse 

vaardigheden zoals ICT, 

problemen oplossen en 

creativiteit aanleren. Ook leren ze 

sociaal-maatschappelijke 

vaardigheden en leren ze creatief 

denken.  

Roostering  Het project wordt gedurende 

enkele weken per jaar uitgevoerd.  

In de drie projectjaren verschilde 

de opbouw per jaar en per locatie. 

Wisselend van slechts enkele 

opdrachten per schooljaar op 

Beroepencollege, tot 16 weken 

lang 2 blokuren per week in 

Diever. 

Thematisch leren staat gedurende 

het hele schooljaar 2 blokuren per 

week op het lesrooster. 

Onderwerp  Bewuste keuze voor een 

onderwerp afgestemd op 

deelnemende leerlingen 

(bijvoorbeeld op 

cultuur/achtergrond/interesse 

van leerlingen, of op de 

vakinhoud van een vak uit hun 

curriculum).  

In projectjaar 3 koppeling Kans-

Crea aan sectorwerkstukken: 

leerlingen kiezen zelf een 

onderwerp, aansluitend bij hun 

sector. Docenten ondersteunen 

De keuze voor een onderwerp is 

ondergeschikt: bij het 

ontwikkelen van de thema’s is 

men vooral gericht op 

vaardigheden.  

In de uitvoering wordt tijdens het 

bespreken van werk van 

leerlingen wel aandacht besteed 

aan onderwerp, in combinatie met 

vaardigheden. Uitvoerend 

docenten vertellen dat concrete 

thema’s die spelen in de huidige 

tijd, leerlingen meer aanspreken 
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leerlingen bij het kiezen van 

onderwerpen en sturen erop aan 

dat een aspect van cultuur deel 

uitmaakt van het sectorwerkstuk.  

dan abstractere of historische 

thema’s.  

Belangrijkste 

vaardigheden  

Verbeelden, conceptualiseren, 

betekenis geven 

ICT, samenwerken, creatief 

denken  

Ook de basisvaardigheden komen 

aan bod, met name vormen van 

verbeelden en conceptualiseren 

(zie §4.3). Echter, in het geval van 

het geanalyseerde project 

Droombeeld worden deze 

vaardigheden meestal niet 

toegepast op een aspect van 

cultuur en blijft het op een 

basisniveau. 

Media Diverse mediale vaardigheden 

worden geoefend. In projectjaar 1 

en 2 bewuste keuze om 

dramadocent en filmdocent bij 

het project te betrekken.  

In projectjaar 3 koppeling aan 

SWS: leerlingen kiezen zelf een 

medium.  

Het gebruik van digitale media 

wordt gestimuleerd.  

Willekeurig, wel vooraf bepaald 

door thema-ontwikkelaars. 

Terugkerend: leerlingen maken 

een product.  

Bij het ontwikkelen wordt bewust 

aandacht besteed aan ICT-

vaardigheden (digitale media).  

Leerlijn Binnen projecten worden bewuste 

keuzes gemaakt om een leerlijn te 

realiseren. Zowel verticaal: 

aansluitend bij de ontwikkeling 

van leerlingen, als horizontaal: 

aansluitend bij het curriculum.  

Omdat Kans-Crea projectmatig in 

slechts enkele klassen en periodes 

wordt uitgevoerd, is het 

desondanks lastig om van een 

doorlopende leerlijn te spreken.  

Binnen de projecten komen veel 

verschillende vaardigheden aan 

bod. Daarom lijkt het in 

uitvoering soms dat leerlingen 

vooral kennismaken met 

verschillende denk-strategieën en 

vaardigheden maar deze niet 

“door-ontwikkelen”. 

  

Organisatie en 

communicatie  

Kleine groep docenten. Krijgt 

wekelijks 3 lesuren voor 

voorbereiding van het Kans-Crea 

onderwijs.  

Ontwikkelen en uitvoeren van 

onderwijs door dezelfde personen.  

Ontwikkelaars gaan ervan uit dat 

de thema-uitvoerders de thema’s 

zo aanpassen dat ze aansluiten bij 

het niveau van de leerlingen.  

Thema-uitvoerders gaan ervanuit 

dat hier door de ontwikkelaars 

over nagedacht is en voeren de 

thema’s letterlijk uit zoals ze 

aangeleverd worden. 
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Wanneer de kenmerken van Kans-Crea en thematisch leren naast elkaar gezet worden valt op 
dat hoewel de uitvoering van beide programma’s enigszins op elkaar lijkt, er in organisatie, 
aanleiding en doelstellingen een aantal verschillen aan te wijzen zijn.  
 
 
Uitgangspunt:  
Bij het ontwerpen van Kans-Crea projecten wordt door docenten bewust nagedacht over 
aansluiting bij het niveau, de voorkennis en voorkeuren van deelnemende leerlingen. Ook wordt 
geprobeerd om zoveel mogelijk onderwerpen en vaardigheden uit de vakken van ontwerpende 
en uitvoerende docenten in het Kans-Crea onderwijs te integreren. Het onderwerp en de 
aansluiting bij de leerlingen zijn leidend bij het bepalen van de onderwijsinhoud. 
In thematisch werken is dit veel minder het geval, omdat er vakoverstijgend onderwijs 
ontwikkeld wordt dat geschikt moet zijn voor alle eerste- of tweedejaars leerlingen op Stad & 
Esch. Hier is het ontwikkelen van 21st century skills leidend.  
Om bij te dragen aan de ontwikkeling van het cultureel bewustzijn van leerlingen is het van 
belang aan te sluiten bij hun cultuur en bij de culturele basisvaardigheden waarover leerlingen 
beschikken. Wanneer Kans-Crea ophoudt en voortgezet zou moeten worden binnen thematisch 
werken, zouden er een aantal aandachtspunten toegevoegd moeten worden aan het 
ontwerpproces van thematisch werken. Bij het ontwikkelen van de thema’s zou de aansluiting 
bij de leerling veel sterker moeten meewegen. Dezelfde projecten ontwikkelen voor alle niveaus 
en locaties ligt dan niet voor de hand. Ook zouden niet alleen vaardigheden, zoals nu het geval 
is, uitgangspunt bij het ontwikkelen moeten zijn. Ook in onderwerp en media zouden bewuste 
keuzes gemaakt moeten worden. In de bijlage van dit rapport wordt een voorstel gedaan met 
enkele vragen die toegevoegd zouden kunnen worden aan de ontwikkel-handleiding voor 
thema-ontwikkelaars.  
 
Doel en doelgroep 
Kans-Crea is uitgevoerd in de leerjaren 3 en 4 van het vmbo.17 Thematisch werken wordt juist 
alleen uitgevoerd in leerjaar 1 en 2 van alle niveaus. In beide gevallen is het vreemd dat het 
onderwijs niet de hele schoolperiode omvat.  
Binnen het onderzoeksproject Cultuur in de Spiegel wordt onder doorlopende leerlijn verstaan: 
een leerlijn die cumulatief is (wat later komt veronderstelt, sluit aan bij, en bouwt voort op wat 
eerder is gedaan) en die aansluit bij en is afgestemd op de ontwikkeling van kinderen en 
jongeren (Van Heusden 2010).  
Als Stad & Esch door middel van thematisch werken bepaalde vaardigheden bij haar leerlingen 
wil realiseren, ligt het daarom voor de hand dit onderwijs gedurende de gehele schoolperiode uit 
te voeren en er niet na twee leerjaren weer mee te stoppen.  
Tegelijkertijd is dit ook een aandachtspunt voor Kans-Crea, waarin zeker in de eerste 
projectjaren door docenten opgemerkt werd dat leerlingen niet gewend waren aan de manier 
van werken en daardoor moeite hadden de projectopdrachten uit te voeren.  
 
Organisatie en opzet 
Thematisch werken wordt schoolbreed uitgevoerd; alle leerlingen, op alle locaties en niveaus, 
volgen in leerjaar 1 en 2 thematisch werken. TWK staat structureel en wekelijks op het lesrooster 
van alle klassen in deze leerjaren.  
Daartegenover is het Kans-Crea onderwijs projectmatig opgezet en tijdelijk van aard. Dat Stad & 
Esch de positief ervaren opbrengsten en inzichten en de ervaringen die docenten hebben 
opgedaan binnen Kans-Crea wil integreren in het thematisch werken is daarom een goede 
intentie.  

 
 

5.2 Aanbevelingen  
In de afgelopen 3 jaren is het project ‘Kans- en creativiteitsgericht denken en leren’ gemonitord 
door de afdeling Cultuur en Cognitie van de Rijksuniversiteit Groningen. We hebben aan het 
eind van elk schooljaar een rapportage geschreven om een helder beeld van het ontwikkelde 

— 
17 Vooraf aan de uitvoering van Kans-Crea was er ook sprake van dat het project in leerjaar 1 van het mbo zou worden uitgevoerd, maar 

dat is uiteindelijk niet gebeurd.  
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onderwijs te schetsen. Op basis van het theoretisch kader Cultuur in de Spiegel is de inhoud en 
samenhang van het onderwijs beschreven. In dit rapport, over schooljaar 2014-2015, is 
daarnaast ook aandacht besteed aan de inhoud van het thematisch-werken onderwijs.  
In deze paragraaf formuleren we op basis van deze monitoring een aantal aanbevelingen bij de 
voortzetting van Kans-Crea.  
 

› Zowel bij de uitvoering van Kans-Crea in afgelopen jaren, als in de ervaring van 
thematisch werken docenten, is het van belang dat docenten voldoende 
voorbereidingstijd krijgen. TWK en Kans-Crea zijn vormen van onderwijs die afwijken 
van de reguliere vakken en daarom meer tijd vergen van de uitvoerende docenten.  

› Niet alleen tijd is van belang, maar ook motivatie. Ontwerpende en uitvoerende docenten 
moeten de doelen van het onderwijs begrijpen en onderschrijven.  
  

› Het lijkt te ambitieus om onderwijsprojecten te ontwikkelen die op alle niveaus 
uitgevoerd kunnen worden. Ook op het gebied van vaardigheden zoals de 21st century 
skills en de culturele basisvaardigheden bestaan niveauverschillen tussen leerlingen. In 
een doorlopende leerlijn is aansluiting bij leerlingen niet alleen van belang op het gebied 
van hun cultuur, interesses en ervaringen, maar ook op hun niveau. Dat binnen Kans-
Crea onderwijs ontworpen kon worden specifiek voor de 3TL en/of 4 TL klas in Diever 
werd als positief ervaren.  
Daarom willen we adviseren om in de toekomst bij het ontwikkelen van onderwijs 
aandacht te blijven besteden aan aansluiting bij de cultuur en het niveau van de 
leerlingen. Dat kan in het ontwikkelproces, maar eventueel ook door de uitvoerende 
docenten expliciet de taak en de tijd te geven om het ontwikkelde onderwijs verder af te 
stemmen op de deelnemende leerlingen.  
 

› In thematisch leren ligt de nadruk nu enkel op het ontwikkelen van vaardigheden. Binnen 
Kans-Crea was één van de doelstellingen het ontwikkelen van het cultureel bewustzijn van 
leerlingen. Als men deze doelstelling wil voortzetten binnen thematisch werken dan zou 
er in het ontwikkelproces ook aandacht besteed moeten worden aan onderwerp, culturele 
basisvaardigheden, mediale vaardigheden, de samenhang hiertussen en de aansluiting 
hiervan bij de deelnemende leerlingen. Over elk van deze aspecten moeten dan bewuste 
keuzes gemaakt worden en deze keuzes moeten concreet gecommuniceerd worden met de 
thema-uitvoerders.  
  

› Bij Kans-Crea was meestal maar een kleine groep docenten betrokken. 2 tot 6 docenten 
per locatie ontwierpen het onderwijs en voerden dit uit, of waren nauw betrokken bij de 
uitvoering van het onderwijs door collega’s. Na ervaringen in het eerste projectjaar werd 
het onderliggende projectplan met bijbehorende doelstellingen door de projectleider ook 
gedeeld met de uitvoerende docenten. Op die manier werd ervoor gezorgd dat in zowel 
ontwerp als uitvoering zo goed mogelijk toegewerkt werd naar het realiseren van de 
projectdoelstellingen.  
Bij thematisch werken zijn veel meer medewerkers uit veel meer ‘lagen’ van de organisatie 
betrokken. Op managementniveau is een schoolvisie geformuleerd waar thematisch 
werken deel van uitmaakt. Deze visie wordt geïnterpreteerd door de thema-ontwikkelaars 
die hierbij onderwijs ontwikkelen dat vervolgens uitgevoerd wordt door thema-
uitvoerders en thema-coördinatoren. Uit gesprekken met betrokkenen blijkt dat zij de 
visie en doelen van thematisch werken niet altijd op dezelfde manier interpreteren. Ook is 
er niet altijd duidelijkheid over de onderlinge verantwoordelijkheden met betrekking tot 
thematisch werken. De overdracht tussen alle betrokkenen is daarom een aandachtspunt 
voor de toekomst. De doelstellingen moeten voor alle betrokkenen helder zijn en op 
dezelfde wijze geïnterpreteerd worden. Het is ook te overwegen het aantal betrokkenen bij 
de thema’s kleiner te maken, bijvoorbeeld door het ontwikkelen en uitvoeren door 
dezelfde docenten te laten doen.  

› Één verantwoordelijke docent per klas per jaar in het thematisch werken werd in het 
afgelopen jaar als positief ervaren. Hoewel het een uitdaging zal zijn binnen een school zo 
groot als Stad & Esch, adviseren we om het thematisch werken klein te houden. Blijf bij 
één docent per klas per jaar, maak daarbij eventueel gebruik van de kennis en 
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vaardigheden van vakdocenten, om de inhoudelijke kwaliteit van enkele specifieke 
vaardigheden te borgen. Als de uitvoerders tegelijkertijd een grotere rol krijgen in het 
ontwikkelproces kan de afstand ontwikkelaar-uitvoerder-leerling op die manier verkleind 
worden. 

 
› Tot slot is het naar aanleiding van bestudering van zowel Kans-Crea als thematisch 

werken aan te bevelen om ernaar te streven dit onderwijs uit te voeren in alle leerjaren, en 
niet enkel in de onderbouw of in de bovenbouw. Zie ook de opmerking over een 
doorlopende leerlijn in de voorgaande paragraaf.  
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Bijlage I: Overzicht monitoring- en 
ondersteuningsactiviteiten en observaties 2014-2015 

Contactmomenten:  

Datum Activiteit  

26-08 Overleg in Diever over samenwerking met bedrijven (er zou een voorlichting voor 

bedrijven zijn maar daar kwam niemand voor), en update komend jaar.  

02-09 Observatie en ondersteuning bij opstart SWS lessen klas 4 

30-09 Observatie en ondersteuning lessen 

27-10 Overleg met docenten 

04-11 Observatie en overleg 

10-11  Overleg met een docent 

18-11 Observatie en overleg 

02-12 Observatie en overleg 

08-12 Overleg met Peter de Visser, Eelco van Es, Annemiek Driessen, Theo van de Bles en 

Anne Sasbrink in Meppel.  

15-12 Overleg met docenten in Diever over invulling Kans-Crea 2015 

 

05-01 Overleg met docenten  

12-01 Overleg met docenten 

13-01 Observeren onderwijsuitvoering 

19-01 Overleg met docenten 

26-01 Overleg met docenten 

03-02 Observeren Thematisch werken Diever 

03-02 Overleg docenten Kans-Crea Diever 

10-02 Observeren Kans-Crea Diever 

13-02 Observeren Kans-Crea Diever  

19-02 Bijwonen eindpresentaties Kans-Crea (SWS) Diever 

16-03 Overleg docenten en Astrid Rass Diever 

17-03 Observeren uitvoering thematisch werken Meppel 

24-03 Observeren uitvoering thematisch werken Diever 
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24-03 Observeren uitvoering/presentatie thematisch werken Meppel 

30-03 Overleg docenten Diever 

01-06 Vraaggesprek thema-ontwikkelaar Meppel 

10-06 Vraaggesprek thema-uitvoerder Diever 

 

 Alle activiteiten vonden plaats in Diever, tenzij anders vermeld.  
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Bijlage II: Voorbeeld van de vaardighedencirkels 
zoals opgesteld door betrokken docenten voor de 
uitvoering van Kans-Crea in schooljaar 2014-2015 
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Bijlage III: Voorbeeld van doelstellingen Kans-Crea: 
2013-2014 

Doelen ‘kans- en creativiteitsgericht denken en leren’ 2013-2014 in Diever 
Eind oktober 2013 zijn na een aantal overlegmomenten, de doelstellingen bij het 
projectonderwijs dit schooljaar in Diever als volgt vastgesteld:  
 
Doelen van dit onderwijsproject met betrekking tot een onderwerp: 
Hoofddoel:  leerlingen reflecteren op het verschil tussen de eigen cultuur en een andere 
cultuur en tussen verschillende cultuurgebieden door middel van het creeëren van een 
personage uit een andere cultuur.  
Subdoelen: 

1. Leerlingen weten welke cultuurgebieden onderscheiden worden en kunnen 
enkele kenmerken van deze culturen noemen 

2. Leerlingen begrijpen dat de verschillen tussen deze culturen bijvoorbeeld 
bepaald worden door aspecten als gezinssamenstelling, natuurlijke omgeving, 
handel, afstanden, eten, religie, tradities of taal.  
De invloed van cultuurelementen op het dagelijks leven in een specifiek land 
krijgt meer betekenis voor leerlingen.  

3. Leerlingen herkennen waar/wanneer ze in hun eigen cultuur in aanraking 
komen met andere culturen (bijvoorbeeld via handel)  

4. Leerlingen ontwikkelen inzicht in het belang van kennis van andere culturen 

 
 
In navolging van het overkoepelend projectplan ‘Kans en creativiteitsgericht denken leren’ is 
ervoor gekozen de vaardigheid verbeelden dominant te maken in het projectonderwijs. Daarbij 
zijn de volgende doelen vastgesteld:  
 
Hoofddoel met betrekking tot verbeelden: 

- Leerlingen creëren een personage en leven zich in in dit personage.  

Subdoelen:  
1. Leerlingen kunnen zich een voorstelling maken van het leven van een persoon in 

een ander cultuurgebied 

2. Leerlingen kunnen zich inleven in een personage uit een andere cultuur 

3. Leerlingen leren en oefenen verschillende manieren waarop ze zich kunnen 
inleven in een ander personage. (Hoe kun je dat het beste doen? Leer je dit goed 
door verhaal/toneel/beeld/etc.?) 

4. Inzicht in het belang van inlevingsvermogen 

 
Met betrekking tot mediale vaardigheden zijn enkel vrij algemene doelstellingen vastgesteld, 
omdat er vooraf aan het project nog onvoldoende duidelijkheid bestond over de precieze 
invulling en keuzemogelijkheden op dit gebied. De doelstellingen werden als volgt vastgesteld:  
 
Doelen met betrekking tot mediale vaardigheden: 
Leerlingen gebruiken verschillende middelen bij het creëren van en het zich inleven in 
een personage.  
Leerlingen krijgen inzicht in welk medium het meest geschikt is voor het vormgeven aan 
verschillende aspecten van een cultuur of personage. De volgende middelen zullen in elk 
geval aan bod komen: 

- drama: acteren 
- een taalvorm: bijvoorbeeld gesprek, dagboekfragment, toelichting bij fotocollage 
- een beeldvorm: bijvoorbeeld schilderen, fotocollage  
- eten: gerecht uit het land 
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subdoelen: 
5. Leerlingen gebruiken voor het vormgeven van verschillende aspecten van hun 

personage gedurende het project verschillende media.  

6. Leerlingen ontwikkelen hun uitdrukkingsvaardigheden in drama en in beeld. 
7. Leerlingen krijgen inzicht in de werking van verschillende media: wat is een 

geschikt middel voor welk onderwerp? (als je iets wilt laten zien over de 
betekenis van religie voor je personage, kun je dan het beste voor een verhaal 
kiezen, voor een drama-scene, voor een poster? En als je iets wilt vertellen over 
afstanden, werkt dan een artikel goed, of is een collage geschikter? Etc.) 
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Bijlage IV: Verslag van de scholingsactiviteiten 
verzorgd door Astrid Rass in 2015 

In 2015 biedt CIS-adviseur Astrid Rass enkele scholingsbijeenkomsten over cultuuronderwijs 
aan, aan alle hierin geïnteresseerde docenten van Stad & Esch. De scholingsbijeenkomsten 
worden georganiseerd binnen het kader van Kans-Crea. In deze bijlage is het verslag 
opgenomen van de bijeenkomsten die plaatsvonden in maart en april. Het betreft een eerste 
versie van het verslag, geschreven door Astrid Rass. In juni en in augustus 2015 vinden ook 
scholingsbijeenkomsten plaats. Verslag daarvan is nog niet opgenomen in dit rapport.  
 
Verslag studiebijeenkomst Cultuuronderwijs Stad en Esch in Diever 
Bijeenkomst op 30 maart en 14 april 
Geschreven door Astrid Rass, 28-04-2015 
 
Deelnemende docenten: 
 

 Deelnemers Locatie Begeleid thematisch 
leren in leerjaar 

Vak 

1 Theo van de Bles DV 3 en 4 Nederlands 
2 Annemiek Driessen DV 3 en 4 Beeldende vakken 
3 Marissen Meisner DV 3 en 4 Aardrijkskunde 
4 Trijnie Potze Lyc 1 Duits 
5 Heleen Stolte DV 2 Engels, Nederlands 
6 Alma de Lange Lyc 2 Beeldende vakken 
7 Roelof Koopmans DV 1 (2013-14) Wiskunde, Techniek 
8 Jasper Ruinemans DV 1 Sport en bewegen 
9 Ria Schoemaker DV 1 (2013-14) Geschiedenis 
10 Frea van der Wal DV 1 Geschiedenis 
11 Judith Meijer lyc 1 (2013-14) Nederlands 
12 Gea Rademaker BC 3 Nederlands 
13 Aaltsje Veenstra lyc Th coördinator Engels, Nederlands 
14 Anita Niks lyc 1 Geschiedenis 
15 Liesanne Lobenstein DV 1, 2 th coördinator Sport en bewegen 
16 Piet Nieuwenhuizen BC 1, 3 Biologie, M&M 
17 Gerné de Jonge BC 1, th coördinator Sport en bewegen 
18 Agar van Bruggen BC 1, 3 (2013-14) Muziek 
19 Joke van Duuren DV 1 (2013-14) Verzorging, Biologie 
 
 
 
Verslag: bijeenkomst 30 maart 2015. 15.00 – 16.30 uur, Diever 
Aanwezig: 17 docenten. 
(zie ook PPT)  
 
Het doel van de bijeenkomst was om een lezing te geven over cultuuronderwijs, cultureel 
bewustzijn, vaardigheden en de media. Dit heb ik op een  concrete en interactieve manier gedaan, 
passend bij de werkcontext en leerbehoefte van de docenten. De PPT biedt uitleg over de 
kernbegrippen en bevat illustraties en denkvragen.  Een voorbeeld van een denkvraag is of ‘ een 
potje kleien’  een beroep doet op het vermogen van cultureel bewustzijn of niet. Of beter gezegd 
hoe een les ‘ Potje kleien’ dit wel of niet zou doen.  Op deze manier kregen docenten  grip op de 
pijlers van cultuuronderwijs en werden ze uitgedaagd om de begrippen in eigen woorden te 
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omschrijven. De meesten konden dit goed. Een paar docenten bleven vrij stil, maar gaven aan dat ze 
graag eerst goed wilden luisteren. 
 
Docenten vonden de term ‘media’ verwarrend en dachten aan de nieuwe media. Het verschil tussen 
de vaardigheid conceptualiseren en analyseren vond men soms lastig te begrijpen. Met de 
voorbeelden werd dit helderder. 
Het praten over ‘Wat is cultuur?’ en ‘Wat cultureel bewustzijn?’ met behulp van de quiz werkte 
goed. Wel bleek het lastig om in processen van betekenisgeving te denken. Bij de kommetjes uit 
Marokko kwam dit naar voren. Dat cultuur niet de potjes zelf zijn, dus het ding, maar wat wij er mee 
doen vergde een zeker mate van denkkracht.   
Het voorbeeld over het weer – met een afbeelding van het weerbericht van die dag – sprak tot de 
verbeelding. De dag van de bijeenkomst was het zeer stormachtige en stond het nieuws bol van 
berichten over omgewaaide bomen en vrachtwagens.  
Hulpvragen die goed bleken te werken waren: 

- Wordt hier de cultuur – of iets uit de cultuur – aangeleerd? Of 
- Wordt gereflecteerd op iets uit de cultuur? 

 
Voor docenten – die meestal al 6 lesuren achter de rug hadden – was het een pittige bijeenkomst. 
Maar ze vonden het interessant en het zette aan tot denken over hun eigen onderwijs. Annemiek en 
Theo vonden het een prettige opfrisser, waarbij ze zich bewust werden van dat ze zich nog te veel 
richten op het aanleren van cultuur richten in plaats van het leren over cultuur. De voorbeelden van 
cis-pilotscholen zijn niet meer aan bod gekomen omdat we én te laat begonnen én een aantal 
docenten eerder weg moest.  
 
 
Verslag: bijeenkomst 14 april 2015. 15.00 – 16.30 uur, Diever 
Aanwezig: 17 docenten (2 nieuwe en 2 van de vorige keer niet) 
(zie ook PPT) 
 
De bijeenkomst stond in het teken van de voorbeelden uit de cis-pilotscholen, maar startte met een 
korte terugblik. De meeste docenten konden vertellen wat cultuur was en wat cultureel bewustzijn 
was. Goed – en vooral ook grappig - om te merken was dat een aantal docenten in de auto op weg 
naar de bijeenkomst een eigen cis-quiz had gedaan met o.a. koeien. De discussie ging over of 
Lakenvelders natuur of cultuur waren. Met een bioloog erbij werd het een levendige discussie 
waarbij – zo bleek toen ze erover vertelden – de begrippen op een juiste manier werden toegepast. 
 
De voorbeelden van de cis-pilotscholen spraken aan en gaven beelden van hoe de cisbril werkt in 
het onderwijs en vooral wat het concreet kan opleveren: meer cultuur in techniek onderwijs zoals 
bij het Werkman, zicht op samenhang tussen taal en cultuuronderwijs bij Slinge in Rotterdam, zicht 
op de verdeling van de vaardigheden in het curriculum zoals bij het Praednius en de ontdekking dat 
het onderwerp wat preciezer gekozen kan worden zoals bij het Zernike. 
De discussie kwam op gang en de cisbril werd hier en daar toegepast op het eigen vak. Een docent 
merkte bijvoorbeeld op dat zijn vak aardrijkskunde met dit kader bezien uit twee lagen bestond. 
Eén gericht op het aanleren van cultuur (fysische geografie) en de ander meer op cultureel 
bewustzijn (sociale geografie).  
 
Aan het einde werden docenten gevraagd wat ze – nu ze kennis hebben gemaakt met de theorie en 
enkele toepassingen – zouden willen oppakken onder begeleiding van Astrid. In onderstaande een 
inventarisatie: 
 

Groep vraag datum 
Vier docenten  
betrokken bij TWK 
leerjaar 1 

Met kennis van het kader van cultuur willen 
wij reflecteren op de thema’s uit leerjaar 1 
TWK. Zijn ze goed gekozen voor onze 
leerlingen? Zit er samenhang in? 
 

Dinsdag 2 juni  
15.00-16.30 
uur 
Diever 

Vijf docenten 
betrokken bij TWK 

Met kennis van het kader van cultuur willen 
wij reflecteren op de thema’s uit leerjaar 2 

Dinsdag 9 juni  
15.00-16.30 
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leerjaar 2 TWK. Zijn ze goed gekozen voor onze 
leerlingen? Zit er samenhang in? 
 

uur 
Diever 

Drie docenten 
Nederlands 

Hoe zouden wij de literatuurlessen met de 
cultuur-bril bekijken? Hoe zouden wij de 
lessen spannender en verdiepender kunnen 
maken. Het is nu vaak nog zo feitelijk 
(gericht op concepten) en we twijfelen of het 
goed aansluit bij onze leerlingen. 
 

? 

Drie docenten Sport 
en bewegen 

Wij zouden graag nader willen onderzoeken 
welke kansen ons curriculum Sport en 
bewegen biedt voor cultuuronderwijs.  
 

? 

Docent 
Aardrijkskunde 

Ik wil graag onderzoeken hoe de vaardigheid 
‘waarnemen’ in mijn aardrijkskunde lessen 
zit en of dat anders zou moeten. 

? 

Annemiek en Theo Hoe voer ik binnen cultuuronderwijs goede 
feedback gesprekken met leerlingen? En hoe 
zouden leerlingen dit onderling zelf kunnen 
doen? 
 

Dit wordt 
opgepakt in 
de 
begeleiding 
door Anne 
Sasbrink. 
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Bijlage V: aanvullingen ontwerpcyclus Thematisch 
Werken 

Deze bijlage hoort bij paragraaf 4.2 uit deze rapportage. De thema-ontwikkelaars van Stad & 
Esch werken met een ontwikkel-leidraad, binnen de school bekend als “het oranje boekje”.  Dit 
document is een hulpmiddel voor thema-ontwikkelaars en wordt gebruikt tijdens het 
ontwerpproces van thematisch werken. In deze bijlage doen we een aantal suggesties om het 
ontwerpproces te verrijken. De suggesties zijn gebaseerd op de ervaringen met het ontwerpen en 
uitvoeren van Kans-Crea en op het theoretisch kader over cultuuronderwijs.  
 
De oranje en zwarte tekst hieronder is afkomst uit het document “Stad & Esch & Thematisch 
werken 2013-2014 – Ontwerpcyclus”. De toegevoegde tekst in de laatste kolom is in groen.  
 
Hoewel we denken dat sommige stappen en vragen minder relevant zijn dan andere, kiezen we 
er bewust voor om geen stappen, vragen of aandachtspunten uit het hulpdocument te 
verwijderen. Het document is opgesteld door deskundigen van binnen en buiten Stad & Esch, en 
zonder inzicht in de redenen achter alle stappen in de cyclus kunnen we niet adviseren om 
specifieke onderdelen te verwijderen. Wel willen we adviseren om docenten die werken met dit 
hulpmiddel kritisch naar de noodzaak van alle stappen te laten kijken en hen zelf een definitieve 
versie van dit “hulpdocument ontwerpcyclus” op te laten stellen.  
 
Onderstaande aanvullingen op de ontwerpcyclus zijn aan het begin van schooljaar 2013-2014 
geschreven en met docenten Kans-Crea besproken.  
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Stad & Esch & Ontwerpcyclus Thematisch Werken     vs 5  4 juni 2013 

 
In deze cyclus wordt beschreven welke fase doorlopen worden voordat er thematisch gewerkt kan worden. Dit hulpmiddel geeft aan hoe 
bepaalde stappen gezet kunnen worden en welk tijdspad daarbij wordt aangeraden. 
  
Het document is een levend (hulp)document. Heb je door ervaring met het ontwikkelen van een thema en heb je aanvullingen op voorgestelde 
cycli, neem dan contact met de themaleraar. Aanvullingen en tips zijn van harte welkom. 
 
Er zijn twee verschillende modellen van een Ontwerpcyclus: 
  

 I  Ontwerpcyclus  nieuw thema 

 II Ontwerpcyclus  bestaand thema dat je wilt reviseren   
 
 

Ad I  NIEUW THEMA 

 

Fase Activiteiten Tijdsplanning Startvragen (+evt. 
aanvullende opmerkingen) 
Kans&Crea - RUG 

0  Voorfase 
 
Keuzes maken t.a.v.: 
Situatie & voorwaarden 

Algemeen: Een thematisch project kan pas inhoudelijk ontwikkeld worden 
als de kaders helder zijn. De context waarbinnen het thematisch werken 
gaat plaats vinden moet duidelijk zijn. Hierbij spelen organisatorische 
zaken een rol: 

 Inzet vakdocenten 

 Actueel rooster 

 Hoeveel weken duurt het project? 

 Geperiodiseerd of niet. Keuzes hierbij: 
1. Alle lln doen hetzelfde project en de activiteiten tegelijk:  
2. Lln doen wel hetzelfde project maar de docenten rouleren 
3. Er wordt geperiodiseerd in de uitvoering van de thema’s 

 Facilitering: voorbereidingstijd, ontwerptijd materiaal en middelen, 

 12 weken voor start 
zijn deze zaken zo 
helder mogelijk.  
 
 
 
(wanneer dit niet het 
geval is dan is de 
verdere ontwerpfase 
minder effectief en kan 
het nodig zijn om 
gedurende het 

Aandachtspunten bij 
vakdocenten en rooster:  
- Beschikbare 

voorbereidingstijd 
docenten 

- Communicatie tussen 
ontwikkelaars en 
uitvoerders, of beter: 
ontwikkelen en uitvoeren 
door dezelfde docenten 

- Motivatie en 
onderschrijven van 
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inzet personeel, overlegmoment team 

 Welke docenten/mentoren zijn beschikbaar? 

ontwerpen zaken aan te 
passen) 

onderwijsdoelstellingen 
en schoolvisie.  

1 BRAINSTORM thema 
en product 

 Het thema/idee bepalen. Dit kan op verschillende manieren tot stand 
komen: 

 Vanuit enthousiasme/passie docent 

 Idem leerling(en)  (eigenaarschap) 

 Vanuit leerdoel 

 Vanuit vak 

 Thematisch woord 

 Project based learning/ bacwards design 

 Kans: leerlingen ook gaan betrekken in ontwerpfase 

 Brainstorm product 
(NB: bovenstaande punten allemaal uit originele document, groene tekst 
heeft voorkeur bij Kans-Crea).  
 
Bij kans & crea is het van belang dat het thema een aspect van cultuur is, 
dat het zich leent om het vermogen te reflecteren mee te oefenen.  
Het onderwerp moet betrekking kunnen hebben op het ‘betekenis geven 
aan menselijk denken en handelen’. Het onderwerp moet aansluiten bij 
de cultuur en ontwikkeling van de leerlingen.  
 
Bij de brainstorm over het thema zijn daarom niet alle bovengenoemde 
manieren geschikt, de groen gemarkeerde items uit de lijst hebben 
voorkeur.  

12 weken voor › Wat willen we dat 
leerlingen [over 2 jaar] 
geleerd hebben?  

1. Welke vaardigheden 
hebben ze ontwikkeld? 
(oa verbeelden?18) 
a) Welke vormen van 

verbeelden? 
b) Welke houding ten 

opzichte van 
verbeelden? 

2. Wat hebben leerlingen 
geleerd met betrekking 
tot reflectief denken? 

3. Waar moeten leerlingen 
aan het eind van het 
project iets over weten? 
(thema / wat) 

4. Waarom vinden we dit 
belangrijk? 

 
› Thema 
1. Wat wil je dat leerlingen 

met betrekking tot het 
projectthema leren? 

2. Hoe heeft of krijgt het 
projectthema voor hen 
betekenis? 

— 
18 Centraal kan staan zelfwaarneming, zelfverbeelding, zelfconceptualisering of zelfanalyse. Voorbeelden van zelfverbeelding: vormgeven aan cultureel bewustzijn, het uitdrukken van een interpretatie van het onderwerp, 

fantaseren, verschillende mogelijkheden bedenken en onderzoeken, stel je voor dat.. geef vorm aan… 
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Geeft het thema voldoende 
ruimte voor reflectie? Is het 
onderwerp een aspect van 
cultuur? 

2 Rollen verdelen Trekker en andere rollen verdelen 

 Trekker project (bewaakt tempo/stuurt aan) 

 Vakinhoud 

 Lay out 

 Kwaliteitsbewaker 

11 weken voor  

3 Brainstorm 
leerdoelen en 
vaardigheiden 

 Vaststellen leerdoelen/vaardigheden/werkwijze 

 Zichtbaar manifestproof 

 Activiteiten 

 Inzet docenten 

 Welke producteisen hebben we? 

 Welke fasen doorlopen de leerlingen. Stappen helder benoemen 

 Manier van beoordelen 

10- 7 weken voor Leerdoelen: zie fase 1 
 

 Hoe sluiten we aan bij 
de ontwikkeling en 
cultuur van de leerling? 

1. Wat weten de leerlingen 
al over het thema? Hoe 
staan ze er tegenover?  

2. Welke voorkeuren en 
welk niveau hebben 
leerlingen ten opzichte 
van de vaardigheden die 
in het projectonderwijs 
aangesproken/ontwikkeld 
worden? 

Wat kunnen de leerlingen al 
en wat gaan ze in dit project 
leren? 
 

 Hoe en wat wordt er in 
het projectonderwijs 
beoordeeld? 

1) Vaardigheden gedurende 
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het project? 
Eindresultaat?  

2) Welke middelen? 
(bijvoorbeeld 
standaardformulier met 
criteria, 
zelfreflectie/logboek, etc.) 

3A: Aansluiting 
leerling en 
projectdoelen Kans & 
Crea 

 Waarom past dit onderwerp bij deze leerlingen?  
a) Leeftijd 
b) Achtergrond/interesse (de cultuur van de leerlingen) 
c) Curriculum 

 

 Hoe past (passen) de gekozen vaardigheden bij deze leerlingen? 
a) Leeftijd 
b) Achtergrond/ interesse 
c) Curriculum 

 

 In of met behulp van welk medium (of welke media) leren leerlingen 
zich uit te drukken in het projectonderwijs?  

o Welke media leren ze hanteren? (productief: zelf maken) 
o Over welke media brengt het projectonderwijs hen kennis bij? 

(receptief: meemaken) 
o Hoe passen de gekozen media bij deze leerlingen? 

a) Leeftijd 
b) Achtergrond/ interesse 
c) Curriculum  

  
 
Het is van belang inhoud en 
invalshoek duidelijk af te 
bakenen en vast te stellen 
voordat met het ontwerpen 
van lesmateriaal gestart 
wordt. (zorgt voor 
samenhang en aansluiting 
van het materiaal) 

4 Materialen 
ontwikkelen 

Het themamateriaal wordt ontwikkeld en geschreven. Hierbij wordt 
gemaakt van zowel een docent- als een leerlingformat    
Lesbrief ontwikkelen 
Werkwijzer 
 

Aansluitend bij regulier curriculum 

6-4   weken voor 
 
Het gaat hier ook om de 
beschrijving in het 
format ‘leerling’; de 
bondige  

 Hoe verhoudt het 
projectonderwijs zich tot 
het reguliere curriculum 
van deelnemende 
vakken? 

1) Mogelijke overlap in 



 

 

 
 

‘Kans- en creativiteitsgericht denken en leren' op Stad & Esch › 52 

Aansluitend bij bedrijfsleven / bedrijven projectplan. 
 
Voor leerlingen plaatsen op It’s learning 
Voor docenten : BASECAMP 
 

hoofdbeschrijving van 
project   

onderwerp 
2) Mogelijke overlap in 

vaardigheden 
3) Bijdrage van reguliere 

curriculum aan doelen 
kans- en 
creativiteitsgericht 
denken en leren 

 
9. Hoe sluit het 
projectonderwijs aan bij 
wensen en mogelijkheden 
bedrijfsleven? 
 

5 Feedback Met elkaar kritisch naar het materiaal kijken 
Feedback geven. 
Manifestproof? 
Haalbaar? 

.4 weken voor Terugkoppeling:  

 Hoe sluiten de opdrachten 
uit het projectonderwijs 
aan bij de overkoepelende 
projectdoelstellingen? 

(zie fase 1) 
Hoe sluit het lesmateriaal aan 
bij de ontwikkeling en cultuur 
van de leerling? (zie fase 3A) 
 

6 Materiaal afronden  Materiaal bijstellen  
Laatste check 
Materiaal op teletop klaarzetten 

3 weken voor 
2 weken voor 
1 weken voor 

Herhalen doorspreken 
projectinhoud: betekenis 
thema en doelen van 
lesmateriaal.  

7 Start en uitvoering It’s learning gaat open en start project 0  

8. evaluatie tijdens 
uitvoering  

Na de eerste week uitvoering projectonderwijs: 
A. Evalueren wat het projectthema voor leerlingen betekent (wat doen 

ze ermee, hoe kan daar gedurende het project op voortgebouwd 

1 week na start 
 
Halverwege project 

 



 

 

 
 

‘Kans- en creativiteitsgericht denken en leren' op Stad & Esch › 53 

worden?) 
B. Bespreken wat het niveau van leerlingen in verschillende 

vaardigheden is (aan de hand van o.a. een oriëntatieopdracht of nul-
opdracht) 

 
Na 1/3 of 1/2 van de uitvoeringsperiode: 
C. Tussentijds evalueren projectinhoud (hoe werken de opdrachten, hoe 

is de aansluiting bij leerlingen, op welke manier sluit de praktijk aan 
bij de doelstellingen?)  

o Eventueel bijstellen projectinhoud (vereenvoudigen of 
uitbreiden opdrachten, volgorde/planning, dominante 
vaardigheden) 

o Eventueel tussentijds bezinningsmoment met leerlingen, hoe 
ervaren leerlingen het tot nu? 
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