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Leerlingenpanel Gorinchem, 23 juni 2014 

‘Nooit meer boeken; ik ben blij dat de Stercollecties er zijn’ 

 

‘Blij dat ze er zijn’, ‘bijna nooit meer schrijven’ en ‘fijner dan boeken’. Het is slechts 

een kleine greep uit de ervaringen van leerlingen met de Stercollecties. Tien 

scholieren (KBL/GL) van het Merewade College (Gorinchem) nemen het 

onderwijsmateriaal van VO-content onder de – soms kritische - loep. Een heus 

leerlingenpanel spreekt.  

Opgesplitst in twee groepen – één eerstejaars KBL, één tweedejaars GL – geven de 

proefkonijnen hun eerlijke en heldere mening over de ‘gouden bouwstenen’ van VO-content. 

En dat oordeel verschilt soms flink. Over het algemeen zijn de leerlingen tevreden over de 

Stercollecties, maar tijdens het inzoomen op specifieke thema’s blijken vooral de filmpjes 

voor verbetering vatbaar. De totaalinhoud daarentegen; die staat als een huis.  

Eerstejaars: ‘Structuur fijn’ 

Biologie, Duits, Engels, Nederlands, Mens en Maatschappij en wiskunde zijn de ‘gouden 

bouwstenen’ van de eerstejaarsleerlingen (KBL) op het Merewadecollege. Al deze 

Stercollecties worden gebruikt in Gorinchem. Een weg terug naar boeken en schrijven is niet 

meer aan de orde. 

Fabian (13), Kayleigh (13), Luke (12), Thom (14) en Vincent (13) zijn het over één ding in 

ieder geval eens: vernieuwing is fijn. ,,’Wat ik het allerbeste vind aan de Stercollecties?’ Dat 

ze er zijn. Anders zouden we alles in boeken moeten opzoeken”, klinkt het uit de mond van 

Vincent. 

Opvallend is dat vrijwel alle vakken over het algemeen als gestructureerd en ‘fijn’ worden 

ervaren. Vooral Mens en Maatschappij scoort goed. De opdrachten zouden leuk zijn, net 

zoals de filmpjes. Voor biologie geldt hetzelfde, al ziet het leerlingenpanel het lichaam van 

een gespierde vrouw liever niet meer terug. Nadat het vijftal is bijgekomen van het lachen, 

zegt Kayleigh gortdroog: ,,Het kattenfilmpje was leuker.” Een concrete oplossing voor het 

gebruik van filmpjes hebben de eerstejaarsleerlingen niet. Dat laten ze over aan de 

tweedejaars. Luke stipt aansluitend een ander interessant punt aan. ,,Ik ben niet zo goed in 

Duits, daarom print ik vaak de woordenlijsten uit. Dat leert makkelijker. Maar in Engels ben ik 

juist goed. Dat mag wel wat moeilijker.”  

Tip aan docenten 

Ook voor docenten hebben de leerlingen nog een tip: het kán moeilijker. Stercollecties 

bieden de mogelijkheid om individuele leerlingen op verschillende niveaus les te geven, door 

simpelweg materiaal van een andere Stercollectie te kiezen. 
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Meer koppen, minder tekst 

De algehele boodschap van het eerstejaarspanel luidt: de stof mag korter en krachtiger. Dat 

gaat vooral op bij Nederlands. Thom, die aangeeft dyslectisch te zijn: ,,Meer dikgedrukte 

koppen zouden voor mij ideaal zijn. Zo voorkom je een brei van tekst.” Voor leerlingen die 

moeite hebben met het lezen van teksten, of het simpelweg prettiger vinden om stof beter te 

begrijpen, biedt VO-content vanaf komend schooljaar een zogenaamde ‘voorleestool’ aan. 

Teksten worden dan door een stem voorgelezen. 

Tweedejaars: ‘Het hoeft geen disco te worden’ 

In tegenstelling tot de eerstejaarsscholieren, hebben de tweedejaars (GL) geen Duits van de 

Stercollecties. En dat is volgens het oudere panel te merken. Boeken worden als ‘minder’ 

ervaren, omdat lezen niet leuk zou zijn. Hoewel een laptop ook nadelen heeft, worden – 

wederom – de filmpjes aangehaald. Ditmaal in positieve zin. 

De tweedejaarsleerlingen oordelen over het algeheel toch wat anders. Zo omschrijven de 

eerstejaars de vormgeving van de Stercollecties nogal eens als ‘saai’. De wat meer ervaren 

groep zegt namens Akisha (14) juist: ,,Het hoeft geen disco te worden.” De andere leerlingen 

van het tweedejaarspanel knikken instemmend. 

Het vakkenpakket wordt door Wessel (14) en Chiel (14) gezien als helder en overzichtelijk, 

maar laatstgenoemde plaats daarbij toch een kanttekening. Chiel: ,,Soms staan er wel eens 

woorden in die je bij Nederlands pas over vijf jaar krijgt.” Moise (14) vult aan dat een stukje 

duiding soms ontbreekt. ,,Bij namen van ministers zou ik bijvoorbeeld graag foto’s willen 

zien. Dan weet je hoe diegene eruit ziet en dat onthoud ik beter.” 

De Stercollecties komen er bij het tweedejaars vijftal goed vanaf. De aanstaande 

voorleesknop wordt door Gerald (14) bejubeld met een ‘wauw’. Dat een taal door deze 

online-generatie via de mobiele telefoon wordt geleerd, is dan ook weinig verrassend. 

 

Filmpjes als oplossing 

Een jaar meer ervaring met de Stercollecties helpt. Dat blijkt als het panel zich buigt over het 

heikele thema beeldmateriaal. Het vijftal concludeert hetzelfde als de eerstejaars, maar ziet 

vooral oplossingen. Filmpjes zouden namelijk niet enkel als ‘grappig’ moeten worden 

ingezet, maar vooral als informerende vervanger van tekst. 

Moise: ,,Veel tekst blijft veel tekst. Ik vergeet daardoor soms de linkjes onderaan de pagina. 

Grote (tussen)koppen helpen dan niet. De sleutelwoorden moeten eruit worden gehaald en 

teksten moeten ook in beeld kunnen worden bekeken. Dat zouden de ideale Stercollecties 

zijn.” 
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Kwaliteitszorgsysteem 

Het leerlingpanel is een activiteit die is voortgekomen uit het kwaliteitszorgsysteem van VO-

content. Zowel pijler 3 (inzicht in populariteit van de Stercollecties door de eindgebruiker) als 

pijler 4 (Inzicht in bruikbaarheid van de Stercollecties) hebben betrekking op dit 

kwaliteitszorgsysteem.  

 

De reflecties van de leerlingen zorgen voor kwaliteitsverbetering van de Stercollecties. 

Sommige verbetersuggesties zijn al meteen doorgevoerd in de Stercollecties. Andere 

verbetersuggesties van de leerlingen worden meegenomen in de onderhoudsplannen om de 

kwaliteit van de Stercollecties verder te verhogen. Ook in 2015 zullen er op verschillende 

scholen leerlingen bevraagd worden over hun ervaringen met de Stercollecties. 

 


