
Het verhaal van 
IKC Stella Nova
Stapsgewijs van een vernieuwend onderwijsconcept naar een nieuw gebouw

Ongeveer vijf jaar geleden zat de Koningin Beatrixschool in Zoetermeer in

heel zwaar weer. De onderwijskwaliteit was matig en de resultaten zwak. 

De leerlingenaantallen daalden sterk. Het roer moest om. Op 26 oktober 2015 

werd de kroon gezet op een integraal veranderproces met de opening van IKC

Stella Nova. Het verhaal van de ‘nieuwe ster’ en de succesvolle metamorfose.

Pieter Gilden, bestuurder van Unicoz Onderwijsgroep: ”We stonden destijds voor een radicale
keuze: of de school binnen afzienbare termijn sluiten of door vernieuwend onderwijs de
school nieuw élan geven en aantrekkelijk maken voor leerlingen en ouders. We moesten wel,
het aantal leerlingen daalde in korte tijd van 250 naar 120.”

“We wilden een concept waarbij:

- kinderen leren door verleiden en waarin de wijze waarop het onderwijs is georganiseerd
tegemoet komt aan verschillen tussen leerlingen

- Leraren veel contact met elkaar hebben en gebruik kunnen maken van elkaars
 kwaliteiten

- Kinderen leren in een gebouw dat heel flexibel is en beter kan voldoen aan de  gedachte
dat de structuur de leerling volgt en niet andersom

- Sprake is van een doorlopende ontwikkelingslijn van 0 tot en met 12 jaar
- School en kinderopvang als één organisatie samenwerken in de vorm van een IKC*

vanuit één waardengestuurde pedagogische visie.”

* Het IKC draagt sinds de officiële opening de naam Stella Nova. Deze naam verwijst naar het vernieuwende
concept voor opvang en onderwijs dat kinderen in staat stelt als een ster te stralen. 



Anders organiseren van onderwijs
Directeur Eelco Janssen: “We gingen op zoek naar mogelijkheden om alle kinderen zo goed
mogelijk te bedienen. Als je 30 kinderen in je klas hebt, moet je een duizendpoot zijn en er
zullen altijd leerlingen tussendoor glippen. Het anders organiseren van het onderwijs door het
werken in units kwam als optie naar voren toen we nadachten over hoe kinderen zo optimaal
mogelijk gefaciliteerd kunnen worden in hun ontwikkeling. Ik werd hierin bevestigd door de
ervaringen van een goede collega van mij in
Amersfoort met Dok 12 die zo’n school aan
het opzetten was.”

Verandertraject
Het bestuur koos voor een ingrijpend
 verander traject. Onderdeel hiervan was
de vervanging van een groot deel van
het team. Eelco Janssen was op dat
 moment adjunct-directeur van een
 andere school. “Het bestuur heeft 
toen het zo slecht ging hier het besluit
 genomen in te grijpen. De nieuwe
 leraren heb ik eerlijk en open verteld
over de stappen die we zouden gaan maken en 
het  werken in units. ‘Als je dit niet wilt of ziet zitten dan gaan we verder
 zoeken’. Je moet nu eenmaal een enthousiast team hebben, anders krijg je dit niet van de
grond. Je moet samen willen werken en open staan voor andere ideeën. Maar ook bereid zijn
dingen die je altijd op een bepaalde manier hebt gedaan te veranderen. Als je altijd dezelfde
dingen wilt blijven doen, dan heb je het lastig.”

Tweeëneenhalf jaar geleden verhuisde de Koningin Beatrixschool in verband met de geplande
nieuwbouw naar een tijdelijke plek. Dat was ook het moment waarop gestart is met het wer-
ken in units en definitief afscheid genomen werd van klassikaal georganiseerd onderwijs. De
school ging het onderwijs voortaan organiseren vanuit twee units waar kinderen op hun eigen
niveau instructie krijgen. De onderwijsbehoefte van het kind kwam centraal te staan, niet de
leeftijd. Elke unit heeft eigen taal- en rekenspecialisten die ook met elkaar afstemmen.

Het nieuwe concept heeft uiteraard grote gevolgen voor de
manier waarop leraren werken. Eelco Janssen: “Werken in
units betekent dat je met het team van collega’s bezig bent
en samen verantwoordelijk bent voor de hele groep   leer -
lingen. Je maakt gebruik van elkaars kwaliteiten. Ik heb de
richting aangegeven voor dit concept, maar we hebben
het met elkaar ingekleurd. Door met elkaar in gesprek te
gaan en elkaar vertrouwen te geven.” 

Sophie Merle (10 jaar):

“Het is een bijzondere school: 

het is anders dan gewoon klas -

lokalen. We hebben een soort van

planning. Dan zie je op de bordjes

‘je moet naar 4. Zo weet je waar je

naar toe gaat.”
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Van visie tot gebouw
Het splinternieuwe door ONX-architecten
 ontworpen gebouw dat op 26 oktober officieel 
is geopend door staatssecretaris en oud-leerling
Sander Dekker vertoont geen enkele gelijkenis
met het geijkte beeld van een school. Het
 ontwikkeltraject is de afgelopen jaren begeleid
door KPC Groep in de persoon van Ineke van Sijl. Samen met 
het team heeft ze dit vernieuwende concept in stappen vormge-
geven. Zij zorgde voor de voorbereiding, de procesbegeleiding
en gaf inhoudelijke input. Ook legde Ineke van Sijl in nauwe
 samenwerking met ONX-architecten het traject vast in een
 notitie ‘Van visie tot gebouw’. De specifieke expertise op het
gebied van ruimte en gebouw van ONX architecten en inrich-
ting van De Scholendokter kreeg zo van meet af aan een plek

in het ontwikkelproces.

‘Het is echt een pareltje
geworden’ vertelt Ineke
van Sijl na de officiële
 opening die ook het NOS Journaal haalde. “Je
herkent het gebouw niet meer als een school. Zo zijn er
geen klaslokalen, is er geen directie- of teamkamer en
vrijwel elke vierkante meter is te benutten voor het

 onderwijs in zogeheten units. Kinderen hebben in meer of mindere
mate zelf de regie over hun leerproces en zij hebben daarbij volwassenen nodig die

bepaalde rollen vervullen. De groepen 1, 2 en 3 zitten bij elkaar in één grote ruimte: unit 1.
Met daarbinnen allerlei meer specifieke ruimtes, zoals instructieplek, ontmoetingsplek voor 
de basisgroep, doe- en ontdekplekken, samenwerkplekken en individuele werkpleken. In 
unit 2 zitten alle kinderen van groep 4 tot en met 8. Kinderen van verschillende leeftijden
leren zo van  elkaar.”

Unicoz Onderwijsgroep
De vorming van Stella Nova is niet alleen voor de directie
en het team een mijlpaal maar ook voor Unicoz Onder-
wijsgroep. Pieter Gilden: “Hier werkt een enthousiast 
gedreven team in een prachtig flexibel gebouw met een
onderwijsconcept waar we met zijn allen heel trots op mogen zijn.
We beschikken nu binnen Unicoz Onderwijsgroep over een school die op geheel
eigen wijze laat zien hoe onderwijs anno nu eruit kan zien. Dus een school met een “rijke”
leeromgeving en geen school vol tafels, stoelen, schriften en pennen. Maar een school met
specifiek ingerichte plekken waar kinderen iets kunnen leren, iets ontdekken of onderzoeken

Valerie (12 jaar):

“Soms krijg je in open ruimtes

 instructie. Daarna pak je je spullen 

en ga je met andere kinderen samen-

werken of je gaat gewoon je zelf

werk maken. Je leert dus zelfstandig

werken hier.”

Kyara (10 jaar):“Ik kwam van een andere school. 
Het is echt heel anders hier. Eerst
was het wennen maar nu vind ik 
het heel leuk. Je leert ook alvast 
voor de middelbare school!” 
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maar ook waar ze rustig kunnen lezen of sommen maken. Een school die een inspiratiebron
kan zijn voor de eigentijdse onderwijsinhoudelijke en organisatorische vraagstukken die
binnen al onze scholen spelen.”

Interieur
Ineke van Sijl hielp mee het nieuwe onderwijsconcept
te vertalen in een ruimtelijk programma van eisen
(PVE). Dit PVE diende als basis voor het  interieur -
ontwerp binnen het door ONX-architecten ontwor-
pen schoolgebouw. Verantwoordelijk voor het
interieurontwerp van Stella Nova is architect Marjo
van Keulen van DSDr – de scholendokter. Hij stond
voor de uitdaging om de ruimte in het nieuwe gebouw af
te stemmen op het leerconcept en het gebruik. “Je zoekt
middelen om greep te krijgen op de
ruimte, naar ingrepen die structuur geven
aan de aan het type onderwijs verbonden
openheid. Naast het hoogteverschil tus-
sen de vloeren van unit 1 en 2 vormen
de op regelmatige afstand gesitueerde
kernen en de houten “slang” specifieke
plekken afgestemd op dagopening, 
instructie, samenwerken en individueel
werken. De gevoelige relatie tussen
overzicht, de wens om contact te maken en
akoestiek vormde een andere uitdaging. Zo is onder meer aan
de functionaliteit van de akoestische panelen een interactief
element  toegevoegd. 

De door PIT®

ontworpen akoestische panelen zijn
voorzien van teksten, afbeeldingen en opdrach-
ten waarmee leerlingen en team “aan de slag
 kunnen”. Flexibiliteit en multifunctionaliteit
staan voor de ruimten en inrichting voorop. Het
gebouw moet dienstbaar zijn aan het
 onderwijs.”

Goed gesternte
Stella Nova is gestart onder een goed
 gesternte. De onderwijsresultaten waren de
afgelopen vier jaar al goed. Ook groeit de

Hans Havik, ouder van Maren (5 jaar)

“In onze buurt zijn verschillende scholen waar we

 allemaal bij zijn langs geweest. Uiteindelijk hebben

we gekozen voor Stella Nova. De visie en het idee

achter het onderwijs sprak ons aan. Eelco deed de

intake met ons en dat gaf meteen een goed gevoel.” 

“Als je na het basisonderwijs naar het voortgezet

onderwijs gaat,  heb je geen vast lokaal en krijg je

les van verschillende docenten. Op Stella Nova kun-

nen ze hier vertrouwd mee raken. De kinderen leren

hoe ze hun taken plannen en ze vergroten hun zelf-

standigheid. De docenten op Stella Nova werken

met specialismen. Ook dat sprak ons aan. De ene

 leraar concentreert zich op rekenen, de andere op

taal. Hierdoor hebben ze meer kennis in hun specia-

lismen en kunnen ze meer gestructureerd lesgeven.”
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school die momenteel 130 leerlingen telt weer
qua leerlingenaantal. Iets wat in de ogen van
Eelco Janssen zeker ook te maken heeft met de
teamgeest en de sfeer in de school. “We voelen
nu dat we dingen echt samen oppakken zeker
als je dat vergelijkt met hoe we vroeger werk-
ten. We voelen ons met elkaar verantwoorde-
lijk, hebben vertrouwen in elkaar en maken
plezier. We merken dat ouders bewust voor
ons kiezen, goed op onze website kijken en
zien dat we hier met echt iets anders bezig

zijn. Ze vinden dit
 interessant en dat
prikkelt hen om
hier te komen
 kijken. Ze ervaren hier bij
een rondleiding dat kinderen meer ruimte
hebben om te bewegen en dat dit natuurlijker voelt dan in het
traditionele klassensysteeem. De kinderen gaan hier met plezier naar
school. Is dat niet het geval dan komen de resultaten ook niet. De
sfeer is enorm verbeterd.  Kinderen zien en ervaren dat wij het naar
onze zin hebben en dat we als team veel met elkaar en met hen
bereiken in een  prettige sfeer.”

Christel van der Knijff, ouder van 

Sem (11) en Lise ( 7)“De afgelopen jaren is de school toegegroeid naar

het nieuwe concept. Ik merk ook een grote veran-

dering in de sfeer op school. Dat is te danken aan

het concept maar ook aan het gedreven team. Je

moet eigenlijk ervaren hoe het hier werkt. Aan alles

merk je dat er een duidelijke visie achter zit.” 

“Ik zie bij onze kinderen dat ze zijn meegegroeid

en goed weten waar ze aan toe zijn. Het frappante

van de nieuwe manier van werken is dat er naar

mijn idee meer rust in de school is gekomen. Er is

een strak schema van wat de kinderen moeten

doen. Er zijn dag- en weekplanningen voor ieder

kind. Daardoor weten kinderen heel goed elke dag

wat er van ze verwacht wordt en wat ze af moeten

hebben aan het eind van de dag of het eind van de

week. Dat is allemaal goed georganiseerd.”

Leraar Wil Cormont:
‘Het past als een jas’

“Op 17 november 2010 was er een studiedag op de Koningin Beatrixschool onder leiding
van Ineke van Sijl van KPC Groep. Die dag gingen we aan de slag met het thema: ‘het
ontwikkelen van een vernieuwd onderwijskundig concept en een daarbij passend ge-
bouw’. Een concept dat uitdagend, uitvoerbaar en ‘21e eeuw proof’ is, waar draagvlak
voor is en dat voor langere tijd mee kan. Veel studiedagen (steeds in een andere werk-
vorm), vergaderingen, consultaties (met altijd positieve feedback) en studies volgden.

In januari 2012 zetten de oudste (dat ben ik!) en de jongste leerkracht van de KBS de
eerste stap naar/in het vernieuwde concept. In de onderbouw werd gestart met een
aparte taal- en een aparte rekenklas. Het was geweldig: een nieuwe inrichting, nieuws-
gierige kinderen en steeds collegiaal overleg. Nu, november ’15, zitten we in een mooi,
bijzonder gebouw. Het past als een jas en we zijn nog steeds enthousiast. Leerlingen en
leerkrachten blijven zich doorontwikkelen. En…er is rust door regelmaat.” 
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Stappen in de toekomst
Bij het verlaten van het prachtige gebouw vragen
we Eelco Janssen naar een tip voor andere
schoolleiders die aan het begin staan van een
vernieuwingsproces. “Het begint met visie. Als 
je wilt vernieuwen moet je eerst goed helder
 hebben wat je met je onderwijs wilt. Daarna ga
je het pas over de condities hebben. Als direc-
teur heb ik een faciliterende rol naar mijn team
om steeds nieuwe stappen te zetten. Het is
mijn opdracht als leidinggevende om steeds
twee stappen vooruit te denken. Ik ben in mijn

hoofd al bezig met nieuwe dingen als het verder verrijken
van de leerstof en het werken met portfolio’s. In unit 1 zijn we daarmee

 gestart. Maar ook het uitbouwen van de samenwerking met de kinderopvang van Stella Nova
geeft nog veel mogelijkheden. Maar wat we ook bedenken: voor de kinderen moet het iets
opleveren. Zij moeten er beter van worden.”

Leraar Gerard Baak:
‘Wat hebben we het super goed op school!’

“We merken goed dat alles wat we in het unit-concept hebben geïnvesteerd zijn vruch-
ten begint af te werpen. Neem groep 4. Deze is vorig jaar al helemaal “opgeleid” hoe je
aan het werk moet, waar je moet kijken, hoe je schema’s moet lezen enz. enz. Deze kids
gaan super aan de slag. Even hielden we een slag om de arm: De eerste dag ging goed,
tweede ook, de derde dag denk je: ‘het zal wel inzakken’. Maar nee hoor, ze blijven
 gewoon doorgaan! Zelfs nu we al bijna twee jaar bezig zijn. Gemotiveerde kids, zelfstan-
dig, taakgericht en die met plezier naar school gaan. Dat geldt voor alle kids in de unit
trouwens.”

“Je bent hier echt de hele dag aan het onderwijs geven. Dat geeft ontzettend veel
 voldoening. We hebben de slag gemaakt door nu door alle jaargroepen heen lessen 
te geven (4 t/m 8). Dus ook de laatste koninkrijkjes zijn nu helemaal weg. Overleg is er
 tussen de collegae volop en de stagelopers die we hebben zijn volop in “bedrijf”. Dat 
is geweldig om te zien.”

“We boeken zeer veel winst doordat we alle kinderen nu kennen. Vanaf dag 1 weet je
waar ze zijn gebleven en hoe we met ze willen werken. Kortom inspiratie te over en er 
is geen tijdverlies over hoe je met een kind moet omgaan. Je raakt er gewoon niet over
 uitgesproken. Dat merk je dus ook weer in de aanmeldingen op school. Geweldig dat 
we dit met elkaar vorm hebben gegeven.”
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Meer weten?
Eelco Janssen (directeur Stella Nova) 
079 – 316 91 84
info@ikcstellanova.nl

Ineke van Sijl (Slim Onderwijs)
06 – 531 98 452
i.vansijl@slimonderwijs.nl

Nora Booij (KPC Groep)
073 - 624 72 47
n.booij@kpcgroep.nl

www.ikcstellanova.nl
www.kpcgroep.nl/primaironderwijs

Meer weten over van visie naar schoolgebouw, ga naar: 
www.kpcgroep.nl/stapsgewijsnaareennieuwschoolgebouw

Colofon
Concept: Arie van Erp, KPC Groep
Teksten: Anne ter Beek en Arie van Erp
Fotografie: Ineke van Sijl en Linda Schlundt Bodien
Vormgeving: Fransen en Van Iersel
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