
 

De rol van het bestuur: verleiden, faciliteren en toerusten 
 

Dat alle negen scholen van Octant werk maken van onderzoekend en ontdekkend leren is het 

resultaat van een ontwikkeling die zo’n zes jaar geleden is ingezet. Directeur-bestuurder 

Reinoud de Vries vertelt over de rol die het bestuur hierbij speelt. “Het is begonnen met 

strategisch beleid, en het is mooi om te zien dat het op al onze scholen gaandeweg steeds meer 

schoolbeleid is geworden.” 

 

Omdat Octant kinderen goed wil toerusten voor de wereld van morgen, is Wetenschap & 

Technologie (W&T) al jarenlang een van de pijlers van het strategisch beleid van de stichting. Het 

is aan de scholen om vorm en inhoud te geven aan deze opdracht, maar De Vries vindt het de 

taak van het bestuur om de scholen daarbij te ondersteunen en te faciliteren. “Toen we hier zes 

jaar geleden mee begonnen, wisten we dat W&T en onderzoekend en ontwerpend leren nog ver 

afstonden van de gemiddelde leerkracht. Om leerkrachten te verleiden, te faciliteren en toe te 

rusten, hebben we twee instrumenten ingezet: het Xperio Ontdeklab en de W&T-specialist.” 

 

Xperio 
Octant heeft bovenschools twee zogenoemde ‘Xperio Ontdeklabs’ ingericht waar alle 

Octantscholen gebruik van kunnen maken. Leerlingen gaan hier aan de slag met technologische 

materialen in een omgeving waarin ze worden uitgedaagd om te onderzoeken en te ontwerpen. 

De scholen zijn niet verplicht om gebruik te maken van de ontdeklabs, maar inmiddels doen alle 

scholen dat met regelmaat. En het mooie is: niet alleen de kinderen, ook de leerkrachten leren 

hier veel. 

 

“Omdat we graag willen dat kinderen niet alleen in de ontdeklabs, maar ook in de klas 

onderzoekend en ontwerpend leren, hebben we twee innovatiecoaches aangesteld die allebei 

aan een aantal scholen zijn verbonden”, vertelt De Vries. “Zij verzorgen de lessen in de Xperiolabs 

en geven de leerkrachten activiteiten en opdrachten mee die ze op school in hun groep uitvoeren. 

Zo worden de scholen vanuit de ontdeklabs gevoed om zich verder te ontwikkelen in 

onderzoekend en ontwerpend leren. De innovatiecoaches zorgen er ook voor dat de scholen 

kennis nemen van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.” 

 

W&T-specialisten 
Daarnaast heeft elke Octantschool een geschoolde W&T-specialist die de taak heeft om collega’s 

te ondersteunen bij W&T en onderzoekend en ontwerpend leren. “Deze specialisten 

bewerkstelligen binnen de school een olievlekwerking”,  zegt De Vries. “In elke school zijn er wel 

mensen die affiniteit hebben met onderzoekend en ontwerpend leren en het is belangrijk dat je 

hen actief inzet, bijvoorbeeld als W&T-specialist. Zij enthousiasmeren en stimuleren hun collega’s 

om aan de slag te gaan met onderzoekend en ontwerpend leren en ze ondersteunen hen hierbij.” 

 

 

 

 

https://www.octant.nl/
https://www.octant.nl/xperio


 

Omdat De Vries het belangrijk vindt dat leerkrachten en scholen van elkaar leren, is er op 

stichtingsniveau een platform gevormd waar alle W&T-specialisten in participeren. Daarnaast 

zorgen de innovatiecoaches voor uitwisseling en verbinding tussen de scholen. Zij hebben 

bijvoorbeeld een leernetwerk ‘Onderzoekend en ontwerpend leren’ opgezet, waar leerkrachten 

van verschillende scholen aan deelnemen. Zo is onderzoekend en ontwerpend leren ook een 

onderdeel van het professionaliseringsaanbod van Octant. De Vries: “Dat wij veel waarde hechten 

aan leren van elkaar, zie je terug in onze missie: ‘Samen bereik je meer’. Ook als het om 

onderzoekend en ontwerpend leren gaat, zien we veel meerwaarde in onderlinge samenwerking 

en uitwisseling.” 

 

Op hun eigen manier 
Natuurlijk zijn er ook wat dit betreft verschillen tussen scholen. De ene schoolleider legt meer 

nadruk op onderzoekend en ontwerpend leren dan de ander, en de ene school gaat meer de 

diepte in dan de andere school. “Een van onze scholen is bijvoorbeeld een OGO-school”, vertelt 

de Vries. “Die loopt in deze ontwikkeling voorop doordat de leerkrachten gewend zijn om 

ontwikkelingsgericht te werken. Zij hebben in samenwerking met de TU Delft bijvoorbeeld een 

mooie leerlijn ontwerpend leren ontwikkeld. Maar er zijn ook veel overeenkomsten tussen de 

scholen. Zo maken al onze scholen gebruik van de ontdeklabs en gaan de scholen steeds meer 

thematisch werken. Daarin geven ze onderzoekend en ontwerpend leren een plaats. Omdat niet 

alle methodes en werkwijzen zich lenen voor onderzoekend en ontwerpend leren, stappen 

scholen zo nodig over op andere methodes. Ik vind het mooi om te zien dat alle schoolteams dit 

op hun eigen manier oppakken. We krijgen ook positieve reacties van ouders, die aanvankelijk 

ook wel eens sceptisch waren.” 

 

“Het helpt dat De Vries als bestuurder affiniteit heeft met 

onderzoekend en ontwerpend leren” 
 

Inspireren en voeden 
Het helpt dat De Vries als bestuurder zelf ook affiniteit heeft met onderzoekend en ontwerpend 

leren. Steeds is hij op zoek naar initiatieven, projecten en onderzoeken die hem inspireren en 

voeden. “Ik ben bijvoorbeeld voorzitter van de Kennistafel Onderzoekend en ontwerpend leren. 

Daar zie en hoor ik veel over allerlei initiatieven, werkwijzen en onderzoeken en dat is inspirerend 

en leerzaam. Ook ben ik betrokken bij onderzoeksprojecten, waarvan ik veel opsteek. Het 

onderwerp heeft altijd al mijn aandacht gehad, dus ik ga gericht op zoek om mij te voeden. Ik vind 

het belangrijk om als bestuurder steeds weer nieuwe initiatieven te nemen en om initiatieven van 

scholen te ondersteunen. Je moet het warm houden en ervoor zorgen dat het boeiend blijft. Daar 

is wat mij betreft niet veel voor nodig, want ik vind het een ontzettend leuk en boeiend 

onderwerp.” 
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