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Het Kwadrant zet 
passie van leerling 
echt centraal

Het Kwadrant is de enige school voor het VMBO met Praktijk -
onderwijs in Weert en omgeving. Ongeveer vijf jaar geleden keek
het Kwadrant (ca. 780 leerlingen; onderdeel van LVO) kritisch naar
zichzelf en boog de school zich over de vraag: wat willen we met
ons onderwijs? Geïnspireerd door de onderwijsfilosofie van 
Big Picture Learning (BPL) besloot de school haar onderwijs
geleidelijk anders te gaan inrichten. Met als leidraad de passie 
en talenten van de leerling en zijn leervragen.

Directeur Jan Mueters: “We wilden af van traditioneel lesgeven. We vonden
dat het leren meer van de leerling zelf moet worden en dat ouders een gro-
tere betrokkenheid krijgen.” De filosofie van Big Picture Learning sprak aan:
de leerling centraal en niet de organisatie, het curriculum en methodes. Dat
betekent een fundamentele keuze voor vraaggestuurd onderwijs en het orga-
niseren van aandacht voor de leerling en zijn leren. Jan Mueters: “De leerling
moet in onze visie niet alleen leren om goed te scoren op het examen maar
hier dingen leren die echt beklijven.”
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Ouderbetrokkenheid

De invoering van BPL startte op het Kwadrant in het praktijkonderwijs. Dit
schooljaar is BPL ook ingevoerd voor de ongeveer 140 leerlingen van leerjaar 1
van het VMBO Basis en Kader. Komend schooljaar volgt de invoering in leerjaar
2. Jan Mueters: “Een belangrijk winstpunt dat we nu al zien is dat de ouders
veel sterker betrokken zijn bij het leren van hun kind. We constateren in het
vmbo in de eerste klas een zeer hoge oudertevredenheid. Dat komt omdat door
BPL ouders overal in worden meegenomen. Ook dus in de  reflectiegesprekken
die verplicht zijn en door het kind geleid worden.”

Minimaal 30% van de lesuren in het eerste leerjaar vmbo krijgen leerlingen
 begeleiding van hun coach die de leerling ondersteunt bij het bepalen van
leervragen en het persoonlijke leerplan. Een van de kenmerken van BPL is
‘leren in de echte wereld’. Voor de connectie met het regionale bedrijfsleven 
is een stichting opgezet waarin ongeveer 50 bedrijven samen met het
 Kwadrant nadenken over programma’s voor buitenschools leren die  
aansluiten bij de passie en persoonlijke leerdoelen van de leerlingen.

Vanuit de werkvloer

“Je bént BPL en niets iets dat je zegt dat je bent, anders is het een rollen-
spel”, vertelt Faye Schmeitz. Ze is lid van de verbindingsgroep BPL die onder
leiding staat van Ruud Wolfs. Faye werkt als coach in wat tegenwoordig heet
‘de eerste fase’ van het PrO. “BPL is gegroeid vanaf de werkvloer en niet op-
gelegd en aangestuurd vanuit het management. Mensen vanuit de werkvloer
zijn aan de slag gegaan. De leerling is altijd het vertrek- en uitgangspunt, maar
BPL is niet alleen de leerling. Ook als docent en als leidinggevende moet je
 relaties met elkaar aangaan. BPL is het grote geheel en moet in alle opzichten
consistent en authentiek zijn in wat je uitstraalt.”

Faye werkt als coach 18 uur per week. Vóór de invoering van BPL had ze 2 uur
ter beschikking als mentor. “Dat betekent dus minder vaklessen. Maar de rela-
tie met de leerling krijgt hierdoor véél meer diepgang. Waar zit je passie? Wat
speelt er thuis? Als die relatie er is kun je ook het leren verbeteren en kun je
oogsten in de bovenbouw. Wij krijgen van ouders te horen tijdens reflectiege-
sprekken dat ze voelen dat we persoonlijk betrokken zijn bij de ontwikkeling
van hun kind en dat de dingen snel en serieus worden opgepakt.” 
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In kracht zetten

Bij de invoering van BPL krijgt het Kwadrant ondersteuning van Bart van Kuik
van KPC Groep. Hij adviseert bij het zetten van de juiste stappen, geeft feed-
back en verzorgt trainingen voor de BPL-coaches. Daarbij hoort ook coaching
op individuele leervragen als ‘hoe organiseer ik het klassenmanagement zodat
ik individuele leerlingen kan begeleiden?’ ‘Hoe voer ik diepgaande coachings-
gesprekken?’ ‘Hoe kan ik een project opzetten rondom de passie van de leer-
ling?’ Faye Schmeitz heeft BPL echt omarmd en ook ontdekt dat het aansluit
bij haar drijfveren. “Ik heb voor het onderwijs gekozen omdat ik iets voor de
leerling wil betekenen. BPL zorgt ervoor dat we niet meer uitgaan van een
 gemiddelde leerling maar van leerlingen die in hun eigen werk in hun eigen
tempo en niveau leren plannen. Bart zet ons daarbij in onze kracht.”

Olievlek

Het Kwadrant is de eerste VMBO-school in Limburg die BPL invoert. Lud de
Jager is BPL-kartrekker voor het VMBO en stuurt de coaches in leerjaar 1 aan.
“Lang heb ik rondgelopen met het idee dat wat wij deden niet aansloot bij de
leerling. We boden eenheidsworst: dezelfde methode, dezelfde toets. Daarom
ben ik destijds zo warm gaan lopen voor BPL. En met mij meer leraren. Het
begint bij enthousiasme en het delen van ervaringen. Door het werken met
coachgroepen bouw je een echte relatie op: zowel individueel als met de
groep. Als mensen zien dat het werkt, inspireert dat enorm. En BPL werkt! We
zien dat er meer rust is, dat leerlingen meer gemotiveerd zijn en beter aan-
spreekbaar op hun gedrag. Ouders worden als experts van hun eigen kind
 betrokken bij het formuleren en bewijzen van leerdoelen.” 
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De ‘vibe’ van Big Picture

Van aanbod- naar vraaggericht onderwijs. Dat raakt uiteraard ook de vaklessen
en praktijkvakken. De filosofie van BPL zal ook hierin geleidelijk geïntegreerd
gaan worden. Lud de Jager: “Niet de methodes zijn in de toekomst de
 leidraad, maar de vraagstellingen op het gebied van bijvoorbeeld taal en
 rekenen die de leerling puzzelen vanuit zijn persoonlijke leerdoelen en
 interesses.”

Goed op weg

Met trots spreekt Lud over zijn collega’s. “Ik zie hoe hard collega’s werken om
het voor de leerling goed in te richten. We zijn goed op weg naar een school
waar de leerling echt leert. Met BPL als middel zetten we de leerling centraal.
Je kunt er boeken over lezen maar de ‘vibe’ van BPL moet je echt ervaren en
beleven. Voor mij is de kern dat een leerling deze school verlaat als een
 leerling die wíl leren en niet als een leerling die móet leren. Of je leert voor
een toets of voor jezelf; dat is een heel groot verschil.”   

www.hetkwadrant.nl www.kpcgroep.nl/bigpicture

http://www.hetkwadrant.nl/
http://www.kpcgroep.nl/bigpicture

