
 

Onderzoekend en ontwerpend leren met het team 

 

Zo’n drie jaar geleden startte basisschool De Venen (Stichting Klasse) in Reeuwijk met een 

ingrijpende innovatie van het onderwijs. Het team doet dat op een onderzoekende en 

ontwerpende manier, dus wat precies het eindresultaat zal zijn ligt niet vast. Wel is al zichtbaar 

dat kinderen in toenemende mate onderzoekend en ontwerpend leren. Leerkracht en 

bovenschools ICT-coördinator Bart Tuerlings is een van de voortrekkers van de innovatie. “Ik 

ben ervan overtuigd dat je met kinderen beter onderzoekend en ontwerpend kunt werken als 

je zelf hebt ervaren wat het is.” 

 

Het team van De Venen, een grote innovatieve school met 580 leerlingen verdeeld over 24 

groepen, stelde een aantal jaren geleden vast dat er een groep kinderen is die onvoldoende 

profijt heeft van de traditioneel, leerkrachtgestuurd onderwijs. We willen ons onderwijs 

veranderen, was de conclusie.  

 

Prestatiecultuur 
Om erachter te komen hoe het onderwijs er dan wél uit moet zien, startte het team een 

intensieve zoektocht, die inmiddels een eind is gevorderd, maar nog steeds gaande is. Tuerlings is 

één van de voortrekkers van het traject. Hij vervult deze rol in het kader van de Teammaster 

Transitie naar Toekomstgericht Onderwijs, die hij de afgelopen jaren samen met twee 

directieleden en twee collega’s heeft gevolgd en recentelijk heeft afgesloten. 

 

Het traject begon met visieontwikkeling, vertelt Tuerling. “We zijn als team op zoek gegaan naar 

onze gedeelde drijfveren en hebben onder andere onze organisatiecultuur onder de loep 

genomen. We stelden vast dat de cultuur op onze school behoorlijk prestatiegericht is, en dat we 

daar van af willen omdat dat niet past bij onze visie op onderwijs. We willen kinderen niet meer 

allemaal langs dezelfde lat leggen, we willen niet zozeer kijken naar wat kinderen niet kunnen, 

maar juist naar wat ze wél kunnen. We willen niet meer focussen op resultaten en opbrengsten, 

maar op de talenten van kinderen en op het proces.” 

 

Drie pijlers 
Vanuit die ambities en op basis van de nieuwe strategische koers (2020 - 2025) van Stichting 

Klasse, kwam het team uit op drie pijlers die aansluiten bij de driedeling van Gert Biesta: 

kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Maar toen ze vervolgens onderzochten in hoeverre 

die pijlers terugkomen in het onderwijs, werd duidelijk dat er veel nadruk lag op kwalificatie en 

prestatie. “Dat was behoorlijk confronterend”, zegt Tuerlings, “want dat was nu net waar we van 

af wilden. Daarom stelden we onszelf de vraag: hoe kunnen we meer gaan inzetten op 

talentontwikkeling, persoonsvorming en socialisatie? Dan kom je al gauw terecht bij 

onderzoekend en ontwerpend leren, omdat je daarbij werkt vanuit de vragen van kinderen.  

 

https://www.obsdevenen.nl/


 

Tijdens een studiereis een aantal jaren geleden naar Amerika heb ik gezien hoe ontzettend mooi 

het is als kinderen op een hele vanzelfsprekende manier bezig zijn met hun eigen leervragen en 

dat van tevoren niet vaststaat wat het resultaat moet zijn. Ik zag dat opbrengsten er dan heel 

anders uitzien dan wij gewend zijn. Ik werd geraakt en zag met mijn eigen ogen dat het echt 

anders kan.” 

 

Groepsdoorbroken werken 
De innovatie-werkgroep realiseerde zich dat je onderzoekend en ontwerpend leren niet ‘zo maar 

even’ invoert, en startte eerst een pilot met twee groepen 6 en twee groepen 7. Hier werd 

groepsdoorbroken gewerkt en werden kinderen gegroepeerd op basis van hun cognitieve 

behoeften en hun talenten. Gaandeweg is de pilot op basis van de bevindingen steeds aangepast, 

vertelt Tuerlings. “We kwamen er bijvoorbeeld al gauw achter dat we nog steeds differentieerden 

ten behoeve van opbrengsten en dat dat lang niet altijd te maken heeft met de talenten van 

kinderen. We werkten al een aantal jaren met het International Primary Curriculum (IPC), maar 

tijdens de pilot zijn we enorm gegroeid in het thematisch werken volgens het IPC. We zijn binnen 

de IPC-thema’s ook met ateliers gaan werken.” 

 

 

“IPC helpt om ons onderwijs op een onderzoekende en 

ontwerpende manier te veranderen” 
 

 

Mooie tussenstap 
In het IPC zijn de zaakvakken geïntegreerd, wordt thematisch gewerkt, staan de interesses en 

vragen van kinderen meer centraal en voeren kinderen taken uit die altijd bestaan uit een 

onderzoeksactiviteit en een verwerkingsactiviteit. “Het IPC is een mooie tussenstap naar 

onderzoekend en ontwerpend leren”, vindt Tuerlings. “Het is nog wel redelijk leerkrachtgestuurd, 

want je bepaalt als team de thema’s en de doelen waaraan kinderen werken. Maar essentieel is 

dat we bewust stil staan bij de vraag waaróm we die doelen aanbieden, dat we dat doen vanuit 

een visie en niet zozeer vanuit beoogde opbrengsten. Eigenlijk helpt dit model ons om zélf op een 

onderzoekende en ontwerpende manier ons onderwijs te veranderen met onze visie als 

uitgangspunt. We worden als team op deze manier zelf vaardiger in onderzoeken en ontwerpen 

en proberen dat vervolgens in kleine stapjes ook met de kinderen te doen. IPC is in die 

ontwikkeling een mooi hulpmiddel.” 

 

Corona 
Dat het team op een onderzoekende en ontwerpende manier innoveert, betekent ook dat 

leerkrachten veel ruimte hebben om te experimenteren. Tuerlings: “We mogen dingen 

uitproberen, dingen loslaten, er mogen experimenten mislukken en we mogen fouten maken. 

 

https://ipc-nederland.nl/het-ipc-curriculum/


 

We zijn echt volop aan het leren. Wat ook mooi is: we zetten in de ateliers ook de talenten van 

leerkrachten in. Dan zie je dat er in de groep echt heel iets anders gebeurt dan wanneer je lesjes 

afdraait.” De coronacrisis heeft het innovatieproces geen goed gedaan. De berichtgeving in de 

media over achterstanden in het onderwijs heeft ertoe geleid dat de focus van ouders en 

leerkrachten tijdelijk  weer meer is gericht op prestaties en resultaten van de kernvakken. “Vanuit 

angst kun je niet innoveren”, zegt Tuerlings. 

 

Maar volgend schooljaar zal het team de ontwikkeling weer oppakken. “Ik ga samen met collega’s 

een nieuwe beweging creëren, waarbij alle ingrediënten die we nu hebben, zijn geïntegreerd: het 

IPC, de andere ‘losse’ vakken, de W&T-activiteiten, ateliers en leerpleinen. Daar willen we één 

geheel van gaan maken, zodat vakken zijn geïntegreerd en er een doorgaande lijn ontstaat. Dat is 

de volgende stap die we willen gaan zetten.” 

 

 

 

 

 

 

 


