
NIEUW ONDERWIJS 
DANKZIJ INTERACTIE VAN  
VRAGERS EN AANBIEDERS

Steeds vaker werken (uitgeef)bedrijven en scholen samen aan onderwijs
innovatie. Zo wil de eeuwenoude uitgeverij ThiemeMeulenhoff uitgroeien 
tot een dienstverlener die leerprocessen helpt vormgeven, samen met 
scholen die willen dat leerlingen zich eigenaar gaan voelen van die 
processen. Geen uitrol meer van nieuwe methoden. 

De dynamiek is enorm wegens de 
gemakkelijke en betrekkelijk goedkope 
uitwisseling tussen vraag en aanbod, een 
ontwikkeling die ook het onderwijs zal 
veranderen. Zelfs zo dat de onderwijs
instellingen zoals wij die kennen, zullen 
worden weggevaagd. Althans, dat is 
de verwachting van de Amerikaanse 

zoek zijn naar partners die iets anders 
bieden dan alleen lesmethoden of de 
gebruikelijke schoolbegeleiding.
De wederzijdse toenadering zal te maken 
hebben met de omwenteling die het uitgeef
vak doormaakt. De elektronische mobiele 
apparatuur heeft daar een nog groter effect 
op dan de opkomst van internet. 

Omwenteling
“Niemand weet nog hoe het precies moet”, 
zei algemeen directeur Eric Razenberg van 
ThiemeMeulenhoff een jaar eerder in een 
interview. Vandaar misschien wel zijn uit 
nodiging aan scholen om samen onderwijs 
te gaan ontwerpen. Maar hijzelf werd ook 
door scholen benaderd, die kennelijk op 
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dat de leraar instapt in een roterende bewe
ging: van de afstemming van lesstof op de 
aanleg van de leerling; de terugkoppeling 
van zijn vooruitgang; de ondersteuning 
van de leraar zo nodig. Dus: afstemming 
– terugkoppeling – ondersteuning – afstem
ming en zo alsmaar door. Eigenlijk hebben 
zij het over een transitie naar een andere 
manier van onderwijs geven. 
Dit is hun wens. Dat de leerling zelf actiever 
is, het onderwijs meer naar zich toetrekkend 
en meer zijn talenten aansprekend, door 
leerprocessen meer samen met de leraar 
in te richten. Dat meer ICT gebruikt wordt 
voor maatwerk en het volgen van de voort
gang van de leerlingen. De woorden die 
vallen zijn ‘adaptieve school’ en ‘gepersona
liseerd leren’. Maar de iPad is alleen maar 
een middel. Leraren zullen een centrale 
rol  blijven spelen, verwacht onder anderen 
Fons Loogman, algemeen directeur van het 
Stanislascollege in Delft. 

Macht
Behalve de interactie tussen een uitgeverij 
en scholen is een andere wisselwerking 
misschien nog wel belangrijker om tot nieuwe 
leerprocessen te komen. De benadering 
van Marjolein Ploegman, bedenker, oprichter 
en (lokaal) bestuurder van De School (inmid
dels onderdeel van Lucas Onderwijs), draait 
om vernieuwing van de schoolorganisatie.
ICT is volgens haar niet de sleutel, maar 
leidt af. Het middelpunt in haar school is het 
‘persoonlijke leerplan’ dat in een uitvoerig 
gesprek tussen leraar, leerling en ouder 
– vijfmaal per jaar – tot stand komt. Hun 
interactie noemt Ploegman het persoonlijk 
kringgesprek. De leraar is in haar visie niet 
leidend. Het plan gaat alleen maar door  
als geen van drieën zich verzet. 
Ploegman licht dit allemaal toe in haar notitie 
Van adaptief onderwijs naar een adaptieve 
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 internetdeskundige David Gelernter. De 
uitwisseling tussen de leerling en de leraar 
zal volgens hem sterk verbeteren dankzij 
 internet, mobiele apparatuur, apps en 
videoverbindingen. Of scholen willen of 
niet, technologie zal de verhoudingen in het 
onderwijs danig doen veranderen. Vooral  
de positie van de leerlingen wordt steviger.  
Zij kunnen beter geholpen worden. Er zal 
meer van onderwijs verwacht worden.

Uitrol
De stap die de scholen en 
ThiemeMeulenhoff hebben gezet, lijkt voor 
de hand te liggen, maar het debacle kort
geleden in Los Angeles, waar het school
district tot een grootscheepse aanbesteding 
van iPads met onderwijscontent besloot, 
leert ons dat veel vernieuwingen nog steeds 
worden uitgerold, topdown dus.
Dit schoolbestuur (het grootste van de VS) 
contracteerde Apple en Pearson (een inter
nationaal, beursgenoteerd onderwijsbedrijf) 
voor een bedrag ruim boven 1 miljard dollar. 
Alle leerlingen zijn voorzien van een iPad die 
geladen is met een curriculum van Pearson, 
zonder dat eerst eens goed nagedacht is 
over de reële problemen in het onderwijs 
daar. In de praktijk blijkt dat er niet voor elke 
leerling zo’n iPad nodig is, maar de misluk
king is vooral dat de geïnstalleerde lesstof 
niet of nauwelijks toegankelijk is. Een klassiek 
voorbeeld van ‘ed tech waanzin’ waaraan 
het schoolbestuur ten prooi is gevallen. 

Samen
Nee, dan de samenwerking in ons land. Het 
gaat ThiemeMeulenhoff en de deelnemende 
scholen – waaronder het DaCapo College in 
Sittard en De School in Zandvoort – vooral 
om nieuwe onderwijsvormen, met waarden 
als ‘maatwerk’ en ‘ervaringsgericht’. Allen 
hebben de wil iedere leerling te bereiken 
– door persoonlijker, zorgvuldiger, deskun
diger en moderner te zijn. Het is de kunst 

schrijft ze: “Ook een professional kan niet 
verder kijken dan zijn eigen horizon. Het kind 
en de ouder staan op andere plekken op 
de aardbol en zien dus een andere horizon. 
Samen zien ze het meest.”
Hoe zouden de leraren op De School het 
ervaren dat zij aan macht hebben moeten 
inboeten en in overleg met de leerling en de 
ouder tot het leerplan van het kind besluiten?  
Volgens Ploegman beleven zij het niet 
als machtsverlies. “Het gaat ons om de 
 adaptieve relaties tussen hun drieën. Onze 
organisatie is zo ingericht dat zo’n relatie 
van onderlinge aanpassing een kans krijgt 
en zij gedrieën hun vermogens daarvoor 
kunnen benutten. De leerkrachten ervaren 
dat zij mede hierdoor hun ambacht meer 
kunnen beoefenen. Ze zijn geen uitvoerders 
van een methode meer.” • 

Smart Education 
Hubs
Er zijn ook andere initiatieven 

waarin onderwijs en bedrijven 

samen werken aan onderwijs

innovatie. Zo is Samsung initiatief

nemer van de Smart Education 

Hub, waaraan onder andere drie 

katholieke schoolbesturen meedoen: 

Laurentiusstichting (Delft e.o.),  

Sint Josephscholen (Nijmegen) en 

ASKO (Amsterdam).

Marjolein Ploegman
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