Onderwijsvernieuwing
Op Wittering.nl gaat het allemaal anders
Met ingang van het komend schooljaar stappen kinderen uit de toekomstige
Rosmalense wijk De Groote Wielen als eersten binnen bij Wittering.nl, een nieuwe
basisschool waar op een nieuwe manier wordt geleerd. De belangrijkste fundamenten:
kennis komt niet alleen uit boeken, inzicht staat centraler dan feitenkennis en routines,
en het leerproces van leerlingen heeft een spilfunctie (zie WJK oktober 2003). Wat zal
er van deze principes op de werkvloer te zien en te merken zijn? Een blauwdruk.
Voor de pionierskinderen (en hun ouders) zal het waarschijnlijk wel even wennen zijn
als ze de nieuwe school binnengaan. Want naar klassen en klasgroepen zullen ze
tevergeefs zoeken: ze zijn er niet. En alsof dat allemaal al niet genoeg is om te missen
op een school: ook leraren zijn taboe. Nou ja, ze zijn er natuurlijk wel, maar ze heten
anders en doen op een andere manier hun werk.
Dynamische leerprocessen
Bouwen aan een nieuwe basisschool die een centrum voor educatie, vorming en
ontmoeting wil zijn, is fundamenteel iets anders dan het wegzetten van een prefab
woning op een Vinexlocatie. Daarom zal het gebouw van Wittering.nl de nieuwe
manier van werken ondersteunen en de visie uitstralen van waaruit kinderen en
volwassenen met elkaar leren: in een gezamenlijk proces en voortdurend in beweging.
Het regenwater dat straks in de vorm van een waterval van het dak naar beneden zal
stromen naar een moerasfilter alvorens het richting waterplas gaat, is daarvan slechts
een klein voorbeeld.
Maar bij onderwijs gaat het natuurlijk niet om de buitenkant. Wittering.nl is een school
vol dynamiek. Daarom worden de binnenruimten zodanig ingericht dat ze maximaal en
optimaal kunnen functioneren om aan de ontwikkelingsbehoeften van kinderen te
voldoen. Bovendien dient de school tevens een ontmoetingsruimte te zijn voor mensen
binnen en buiten de school. Wat betekent dat concreet?
Op Wittering.nl bepalen leerlingen in sterke mate zelf hun eigen leerproces. Dat houdt
in dat ze niet op hetzelfde moment met een hele groep andere leerlingen van dezelfde
leeftijd in hetzelfde tempo dezelfde activiteiten aan het doen zijn. Daarom zitten
leerlingen samen op basis van de ontwikkelingsfase waarin ze verkeren en niet op
basis van hun leeftijd. De activiteiten waarmee leerlingen aan de slag zijn, vereisen
veel concrete doe- en ontdekmaterialen die in een aantal ruimten open worden
opgesteld, zodat leerlingen direct kunnen zien welk materiaal ze waar kunnen vinden.
Het spreekt natuurlijk vanzelf dat op Wittering.nl veel computers te vinden zullen zijn
en dat moderne ICT-middelen worden ingezet ter ondersteuning van het leerproces.
Units en basisgroepen
De toekomstige leerlingen van Wittering.nl worden opgedeeld in drie units: een unit
voor de jongste kinderen van 4-6 jaar, een voor 6-9 jarigen en een voor de oudste
kinderen van 9-12 jaar. Elke unit bestaat uit een groep van zo’n 100 leerlingen,
verdeeld in kleinere pedagogische eenheden (basisgroepen). De begeleiding van elke
unit is in handen van een aantal volwassenen. Om te beginnen een regisseur (senior
leerkracht) en een mentor (beginnende leerkracht). De units worden verder bijgestaan
door onderwijsassistenten en (wisselende) specialisten. Zij allen hebben een
coachende taak: ze begeleiden de leerlingen in hun leerproces. In principe werken de
leerlingen in de afzonderlijke units. Alleen bij bijzondere gebeurtenissen trekken de
leerlingen uit alle units gezamenlijk op. Allemaal samen, de oudsten met de jongsten.
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Elke basisgroep komt aan het begin van de dag bij elkaar. Niet voor een kringgesprek,
maar voor de ‘werkverdeling’ in de verschillende ruimten. Deze ruimten zijn op een
zodanige manier ingericht dat ze leerlingen uitnodigen om bepaalde activiteiten te
ondernemen. De ruimten zijn standaard uitgerust met basismateriaal en worden
aangevuld met specifieke materialen die betrekking hebben op een bepaald thema.
Contextrijke leeromgeving
Voor de benjamins kan bijvoorbeeld experimenteren met water en zand in de natte
ruimte of – bij goed weer: buiten – op het programma staan, of een ontdekkingsreisje
door kleurenland in het atelier. In de ontspanningsruimte kunnen ze dan bij de
zintuigzuilen even snoezelen en bijkomen van al die nieuwe indrukken of in de
sportzaal zich een tijdje uitleven met mobiel materiaal. Goed voor de motorische en
sociaal-emotionele vorming. Kinderen op die leeftijd hebben immers volop
bewegingsruimte nodig om te lopen, springen, spelen met karren en fietsen te rijden.
Ook buiten is volop gelegenheid om met speeltoestellen te spelen, zich te verstoppen
of een boomhut te bouwen, zelfs een tuintje aan te leggen of dieren te verzorgen. Een
uitdagende, contextrijke omgeving.
Kijken we naar de oudere leerlingen: inmiddels is een groepje wellicht aan de slag in
het minitheater voor het instuderen van het script of het maken van decorstukken voor
een videofilm over politieke machtsverhoudingen in de Tweede Kamer. Ze zullen er de
komende vier weken nog vaak te vinden zijn. Een tweetal leerlingen bevindt zich
misschien in de tijd- en ruimtemachine om zich, gehuld in witte labjassen, denkbeeldig
te verplaatsen naar de tijd van Leonardo da Vinci met het oog op het construeren van
een experimentele, geomagnetische computermuis, later in de week in de
ontdekruimte. Een ander groepje leerlingen is wellicht in de communicatiestudio bezig
met de redactie van de schoolkrant, anderen verdiepen zich in de mediatheek in
allerlei naslagwerken of zijn in het amfitheater een presentatie aan het voorbereiden.
Zo leren ze op al deze manieren van en aan elkaar door samen te werken in
interessante leertrajecten.
Science en humanics
Het ontwikkelen van een geheel nieuw curriculum en een doorlopende leerlijn is geen
sinecure. Toch zijn de creatoren van Wittering.nl er met behulp van kernconcepten en
mindmaps in geslaagd een ordening aan te brengen in de leerstof, waarbij niet kennis
maar inzicht het uitgangspunt is. Een kernconcept is een verzameling van aan elkaar
gerelateerde inzichten, een globaal principe dat het leerlingen mogelijk maakt
verbanden te leggen tussen de leerstofonderdelen. In een mindmap staan alle
kernbegrippen en hun relatie tot elkaar schematisch bij elkaar.
De kernconcepten zijn grofweg in te delen in twee groepen: kernconcepten die
behoren tot het natuur- en techniekdomein (science) en kernconcepten die behoren tot
de maatschappijwetenschappen (humanics). De leergebieden die onder ‘humanics’
vallen, gaan vooral over roots en relaties: waarom zijn we zoals we zijn, hoe
verhouden we ons tot anderen en andere culturen, hoe geef je jezelf daarin een
houding en positie, hoe communiceren we met elkaar, met welke machtsverhoudingen
heb je te maken? Bijbehorende kernconcepten zijn: macht, binding, evenwicht en
communicatie. Aan de ‘science’-kant vinden we de vaststaande feiten: natuurkunde,
biologie, techniek. Bijbehorende kernconcepten: energie, materie, groei en leven,
getalbegrip, kracht, tijd en ruimte, golven. Wanneer leerlingen inzicht hebben in de
processen die zich op deze terreinen afspelen, kunnen ze alle andere (afgeleide)
processen verklaren en er verdere bronnen bij zoeken.
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Elk kernconcept staat ongeveer drie tot vier weken centraal en start met een of meer
‘triggers’: een activiteit waarmee de nieuwsgierigheid van leerlingen geprikkeld wordt.
Voorbeeld: leerlingen krijgen een e-mail in het Chinees, waardoor ze zelf – aan de
hand van brede kernvragen, opdrachten en activiteiten – op zoek gaan naar
antwoorden en informatie. Zo ontwikkelen ze op eigen niveau, op een zelf gekozen
manier, vanuit verschillende invalshoeken en met uiteenlopende werkvormen een
onderzoekende houding. Het spreekt voor zich dat ze daarvoor een rijke leeromgeving
nodig hebben.
Schering en inslag
Zouden we science en humanics met de bijbehorende kernconcepten de ‘schering’
van de leerstof kunnen noemen, dan vormen routines of vaardigheden de
inslagdomeinen. Deze vaardigheden komen bij alle kernconcepten aan bod en hebben
betrekking op basisdomeinen als taal, rekenen, sport en beweging, muzische vorming,
persoonlijkheidsvorming en Engels. Voor elk van deze domeinen wordt een
ontwikkellijn vastgesteld, waarin staat welke vaardigheden leerlingen in dit domein
achtereenvolgens moeten leren. Op basis hiervan doet de mentor of begeleider een
aanbod dat past in het ontwikkelingsproces van de leerling. Het aanbod – dat
eventueel wordt gecombineerd met instructiemomenten - kan uit verschillende soorten
materiaal bestaan, zoals speel-leermateriaal of zelfcorrigerend materiaal.
Het leren van deze routines of vaardigheden vindt zo veel mogelijk plaats in de ‘echte
werkelijkheid’ door voortdurende inslijping en oefening (zowel bij de kernconcepten als
bij de basisdomeinen). Een voorbeeld: leerlingen leren begrijpend te lezen omdat ze
voor het kernconcept macht allerlei teksten op Internet moeten kunnen begrijpen of
teksten uit boeken moeten kunnen samenvatten. Vaardigheden worden ook geoefend
aan de hand van werkvormen of leeromgevingen die bij alle kernconcepten terug
kunnen komen: een decor genoemd. Zo worden journalistieke vaardigheden en
houdingen ingeslepen bij redactionele werkzaamheden voor het maken van een wijkof schoolkrant. Andere decors zijn bijvoorbeeld het knowledge forum (een
computerprogramma waarin leerlingen inzichten onderling uitwisselen en leren van
elkaar) of ‘Witterwood’ (waarin ze middels filmische overdracht de essentie van een
onderwerp leren verbeelden).
De voordelen van deze manier van werken:
de vaardigheden hoeven niet apart op het rooster te komen, zodat er meer ruimte
is voor verdieping en verbreding;
leerlingen leren dié vaardigheden die ze nodig hebben, waardoor ze
gemotiveerder zijn dan wanneer ze alleen maar opdrachten moeten doen waarvan
ze de betekenis niet inzien;
leerlingen passen de vaardigheden toe in verschillende contexten, waardoor ze
dieper inslijpen.
Feiten
Natuurlijk dienen leerlingen ook feiten te leren. Wittering.nl onderscheidt twee typen
feiten.
Het eerste type zijn de feiten die expliciet in het curriculum zijn opgenomen; feiten dus
die alle leerlingen aan het eind van de basisschool op basis van de kerndoelen
moeten kennen. Deze feiten zijn bij Wittering.nl gekoppeld aan kernconcepten,
bijvoorbeeld: feitenkennis over het Midden-Oosten conflict (macht) of topografische
kennis (tijd en ruimte). Het aantal feiten van dit type is niet bijzonder groot.
Het twee type feiten zijn feiten die leerlingen leren omdat ze die interessant vinden. Zo
kunnen er leerlingen zijn die alles willen weten over beren omdat ze in het weekend
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naar de dierentuin gaan of over de hersenen omdat opa vorige maand een tia heeft
gehad. Het leren van feiten vindt vooral plaats op initiatief van leerlingen. Binnen
Wittering.nl zullen veel materialen (met name ook ICT) beschikbaar zijn aan de hand
waarvan leerlingen deze kennis kunnen verzamelen en presenteren.
Een decor dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om leerlingen te motiveren de
‘verplichte curriculum’- feiten te leren is het maken van quizvragen die betrekking
hebben op een bepaald onderwerp binnen een kernconcept.
Verschillende leerarrangementen
Op Wittering.nl kunnen leerlingen dus in elke leeftijdsfase op heel uiteenlopende
manieren leren. Het type kennis bepaalt de leermethode. Omdat de leerlingen
grotendeels zélf kunnen bepalen hoe en waar ze leren, zullen ze veel gemotiveerder
zijn om kennis en vaardigheden op te doen en te zoeken naar antwoorden op de
(eigen) vragen die ze hebben.
Natuurlijk zullen Wittering-kinderen regelmatig blijk moeten kunnen geven van hun
kennis en vaardigheden. Hiervoor is een apart leerlingvolgsysteem ontwikkeld.
Belangrijkste element in de evaluatie is steeds: welk proces hebben de leerlingen
doorgemaakt en hebben ze gesnapt waar het om gaat? ‘Toetsen’ zullen daarom ook
vorm kunnen krijgen door middel van bijvoorbeeld het maken van een krantje, een
videoband of het opvoeren van drama.
Wittering.nl wil haar leerlingen op een wezenlijk andere manier onderwijs bieden door
in afzonderlijke ruimten betekenisrijke contexten aan te bieden. Daarvoor zijn alle
bestaande kaders bewust overboord gezet. Het bijzondere van de school zit ‘m er dan
ook in dat buiten de bestaande structuren gewerkt kan worden en alle gangbare
vernieuwingsideeën over bijvoorbeeld ICT, de rol van de leerkracht en omgaan met
verschillen, consequent en vrijwel compromisloos zijn doorgevoerd.

Met de realisatie van de nieuwe basisschool Wittering.nl wil Signum in ’sHertogenbosch een bijdrage leveren aan wezenlijke onderwijsvernieuwing.
Samen met KPC Groep is gewerkt aan de modellering van een nieuwe school,
waarin op een nieuwe manier geleerd zal worden.
Meer informatie: www.signum.nl en www.kpcgroep.nl; of a.ros@kpcgroep.nl en
y.meulman@kpcgroep.nl
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