
Terug naar  
de basis



Meer autonomie en keuzevrijheid voor de leerling, een coachende  
rol voor de leraar en voor alle partijen duidelijkheid over waar iedereen 

staat en naartoe gaat. Dat wil het Nuborgh College bereiken door  
vanuit leerdoelen te gaan werken. Stap voor stap herschrijven de teams 
op de locatie Veluvine het curriculum. Over vijf jaar zijn alle leerdoelen 

geformuleerd in ‘leerlingentaal’.

Het Nuborgh College Veluvine in Nunspeet is een klein
schalige school met een brede instroom. Na de onderbouw 
stromen vmbobasis en havo/vwoleerlingen door naar 
andere locaties; vmbo gl/tlleerlingen maken er hun oplei
ding af. Wat was op deze school de aanleiding voor de 
omslag naar leerdoeldenken? “Het begon met een behoefte: 
we kunnen beter”, zegt locatiedirecteur Harry Noppers. 
“Met onze kwaliteit was niets mis, maar we hadden gemerkt 
dat differentiëren voor sommige collega’s als werkverzwaring 
voelde en dat een beoogde ICTtransitie niet méér was 
dan het vervangen van boeken door laptops. Dus toen  
we twee jaar geleden de passage in ons jaarplan over  
maatwerk en gepersonaliseerd leren eens kritisch tegen  
het licht hielden, zagen we in: zo willen we het niet!”

STAPJE TERUG
Dat was de start van een zoektocht naar hoe de school dan 
wél maatwerk wilde realiseren. Noppers: “Inspiratie haalden 
we uit bezoeken aan scholen, zoals Agora in Roermond. 
We verdiepten ons in Kunskapsskolan, we lazen van alles, 
zoals Ton van Haperens ‘Het bezwaar van de leraar’. Maar 
het belangrijkst was het gesprek met collega’s. Met elkaar 
de diepte in: analyseren, interpreteren. We hebben echt de 
tijd genomen, wel anderhalf jaar, om samen definities af 
te bakenen: wat verstaan wij onder gepersonaliseerd leren, 
flexibiliseren, differentiëren? Door de discussies binnen 
het MT, met teamleiders en vervolgens met alle collega’s 
veranderde ons denken en ontwikkelden we één taal. De 
uitkomst was: we herzien die zin uit het strategisch plan 
en we doen een stapje terug, richting leerdoeldenken:  
wat wil ik dat een leerling leert, hoe en waarmee? Niet  
de methode is leidend, maar het leerdoel.”

LOGISCH
Uitgaan van de leerdoelen klinkt voor de hand liggend, 
beaamt Noppers. “Maar in onderwijsland zit je al gauw 
vast in een systeem: aan het begin van het jaar start je in 
hoofdstuk 1 en aan het eind van het jaar heb je net niet je 
boek uit. Wij wilden een stap zetten naar betere motivatie 
van leerlingen. In de drieslag autonomierelatiecompeten

tie zagen wij urgentie op het gebied van autonomie en 
competentie: zorgen dat leerlingen weten waarom ze iets 
(moeten) doen en kunnen kiezen hoe ze het aanpakken. 
Docenten kwamen kijkend naar de SLOdoelen tot het 
inzicht dat ze aan de hand van de methode soms niet  
de goede dingen deden. Leerdoelen bieden ruimte voor 
eigen inbreng en zijn een logisch uitgangspunt voor  
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differentiatie. Als een leerling bijvoorbeeld op vmboniveau 
een leerdoel heeft bereikt, kun je kijken of het havoleerdoel 
eveneens haalbaar is. Ook inzet van ICT wordt dan niet 
iets extra’s, maar iets wat logisch volgt uit de leerdoelen.”

CURRICULUM HERSCHRIJVEN
Dit schooljaar is het hele Nuborgh College (dus ook de 
andere locaties) begonnen met de invoering van werken 
met leerdoelen. Voor de docenten komt dit onder andere 
neer op het herschrijven van het curriculum in voor leer
lingen begrijpelijke taal. Dat hoeft allemaal niet in één 
keer en het tempo verschilt per sectie. Noppers: “Over vijf 
jaar hebben we ons curriculum voor vmbotl herschreven. 
Dat is de afspraak. Elk leerdoel zo concreet mogelijk. Dus 
bijvoorbeeld: ‘ik kan een website bouwen’, en dan de  
subdoelen die daarbij horen. Dat is het ‘wat’. Daarnaast is 
er het ‘hoe’: individueel of in groepjes, in hoeveel tijd, in 
wat voor leeromgeving en dergelijke. En ten derde: ‘waar
mee’: materialen en bronnen. Docenten kunnen hieraan 
hun eigen invulling geven. Afgelopen jaar hebben vier 
vak secties besloten om zonder boek te werken. Volgend  
jaar komt daar nog een sectie bij. Er zijn ook secties die 
slechts een paar boeken in de klas beschikbaar houden  
als bronmateriaal.”
Een curriculum herschrijven doe je er niet eventjes bij. Vijf 
dagen in het jaar (volgend jaar zes) gaat de school dicht  
en werken de docenten samen aan het herschrijven en 
aanscherpen van het curriculum. Hierin worden ze onder
steund door experts van VOcontent. “Docenten hebben 
het stuiterdruk, maar in samenspraak formuleren we een  
realistisch tijdpad”, zegt Noppers. “We nemen de tijd om 
onderwijs te ontwikkelen en ervaringen uit te wisselen. 
Ook hebben we kenniskringen in het leven geroepen en 
stimuleren we onderzoek naar het effect van zelfregulerende 
vaardigheden. Er zijn collega’s die dit meenemen in hun 
master Leren en Innoveren en ook is er iemand bezig met 
een promotievoorstel. Zo proberen we evidence informed 
bezig te zijn.” 

L-O-B
Voor docent Dienstverlening & Producten Willem Jacob 
Bos was de overgang naar werken met leerdoelen niet  
zo groot. “Ik was altijd al bezig met onderwijsvormen en 
samenwerking tussen leerlingen. Leerdoelen passen heel 
goed bij mijn projectmatige aanpak. Mijn huidige rol is 
dat ik organiseer dat de leerlingen kiezen hoe zij de leer
doelen gaan halen, volgens de ‘formule’ LOB: Leerdoel
OnderzoekBewijs. In mijn vak is het leerdoel bijvoorbeeld: 
‘ik kan een filmpje monteren in een videobewerkings
programma’. Dat knip ik op in subdoelen, zoals als ‘in  
en uitfaden’ en ‘shots vanuit vogelperspectief of kikvors
perspectief ’, waarna de leerlingen opdrachten gaan doen. 
Ze leren al doende meteen de begrippen. ‘Onderzoek’ 
betekent dat leerlingen zelf kiezen hoe ze een doel gaan 
halen: via instructie, internet/YouTube of een handleiding/
boek. Bewijs betekent: laten zien dat ze iets kennen of 

Britt Mulder (ook in 3TL) vindt het nieuwe systeem veel fijner. “Het is 
voor mij duidelijker wat ik moet doen, waar ik naar moet zoeken. De 
ene keer zoek ik het zelf uit en de andere keer ga ik bij de uitleg zitten. 
Dat hangt van het vak of mijn interesse af. Die afwisseling maakt ook 
dat je niet de hele dag alleen maar hoeft te luisteren. Vooral toetsen 
leren is makkelijker geworden omdat ik weet waar ik aan toe ben.”

‘Als alles in projecten gaat, kan 
de nieuwe saaiheid toeslaan’

‘Zelf bedenken hoe je iets wilt 
onderzoeken, vind ik misschien 
wel het belangrijkste aspect van 
werken met leerdoelen’

kunnen. Ook daarin zit weer keuzevrijheid, die per vak 
kan verschillen. Bij mij móet er bijvoorbeeld een video of 
website komen, maar bij de collega’s van mens & maat
schappij kan het bewijs ook andere vormen aannemen, 
een maquette bijvoorbeeld.”
Projectmatig werken is overigens geen voorwaarde, vindt 
Bos. “Als alles in projecten gaat, kan de nieuwe saaiheid 
toeslaan: ‘O, alweer in een groepje.’ Er moet een balans 
zijn.”

AUTONOMIE
Wat werkt nu anders dan vroeger? Bos: “We gaan terug 
naar de basis: het curriculum. Dat geeft houvast met  
vrijheden. Je hebt vooraf en achteraf de check: wat ga  
je leren, wat heb je geleerd? Dat doen we heel letterlijk:  
leerlingen hebben een leerdoelenkaart en beginnen de les 
– 75 minuten – met een startvergadering. Daarin bepalen 
ze het doel en achteraf checken ze of dat gehaald is en welke 

onderzoeksvaardigheden ze geoefend hebben. Tijdens en 
na een project evalueren en reflecteren we. Op hun ‘leer
winstkaart’ noteren ze na het eindgesprek de ontwikkel
punten en datgene waar ze trots op zijn. Door die structuur 
zijn leerlingen zich meer bewust van wat ze doen en  
ervaren ze meer autonomie en verantwoordelijkheid. Ook 
voor mij is dit prettig, want ik kan meer coachen. Je ziet 
trouwens in de loop van het jaar verschuivingen in de 
aanpak door leerlingen: van het ‘passieve’ filmpjes kijken 
naar het vragen van uitleg of een handleiding bestuderen. 
Ze proberen ook andere manieren uit. Zelf bedenken hoe 
je iets wilt onderzoeken, vind ik misschien wel het belang
rijkste aspect van werken met leerdoelen.”

KEUZEVRIJHEID
Net als de leerling heeft ook de docent meer autonomie, 
betoogt Bos. “Het boek is niet meer leidend, je kunt toe
voegen wat je zelf belangrijk vindt. En door je coachende 
rol heb je meer tijd voor de relatie met leerlingen.” Bos 
coacht naast leerlingen ook collega’s in hun nieuwe rol. 
“Didactisch coachen is iets anders dan vragen beantwoor

‘IK WEET NU WELKE KANT HET UITGAAT’

‘Toetsen leren is makkelijker 
geworden omdat ik weet waar 
ik aan toe ben’

den. Je stimuleert leerlingen zelf naar antwoorden te  
zoeken, onder andere door feedback en aanwijzingen  
te geven.” Locatiedirecteur Noppers: “Uiteindelijk gaat 
het erom dat de leerling beter inzicht krijgt in kennen  
en kunnen, maar ook in ‘wie ben ik als mens?’ Meer ver
antwoordelijkheid en keuzevrijheid helpt en motiveert.” 
Kiezen hoe je iets leert is één, maar kiezen wát je leert,  
kan dat ook? Soms wel, zegt Noppers. “Bij de sectie gods
dienst mogen leerlingen een persoonlijk leerdoel beden
ken.” Docent Bos geeft bonus challenges aan leerlingen 
die klaar zijn met de standaardleerdoelen; werken met 
een 3Dprinter bijvoorbeeld. “Zelf leerdoelen kiezen, is 
nog in ontwikkeling”, zegt hij. “Maar ik zie wel een toe
komst met nog meer keuzevrijheid: ‘Wat wil je leren?’ 
Dan moeten we ook vakken samenvoegen.”

Sanne Mulder (3TL) heeft nog meegemaakt dat er alleen met leerboeken 
werd gewerkt. “In het eerste jaar moest je zelf maar een beetje uitzoe-
ken wat je deed. Nu moet dat ook, maar je weet welke kant het uitgaat, 
je krijgt een richtlijn. We werken met een boekje waar de leerdoelen in 
staan. Je kan kiezen of je naar de uitleg bij de leraar gaat of dat je het 
zelf opzoekt op de computer. Ik vind het heel fijn om zelf te kiezen, want 
dan hoef je bij dingen die je al snapt, niet naar de uitleg toe. Werken in 
projecten vind ik ook fijn; je leert veel over één onderwerp. Wat ik wel 
eens lastig vind, is het verschil tussen wat ik leer en wat er op de toets 
wordt gevraagd.”

Docent D&P 
Willem Jacob Bos
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