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Onderwijs anders en de 
meerwaarde voor groep 1-2-3

Krimp   ||   Onderwijs anders inrichten   ||   Toekomst   ||   Traject

“Om onze school voor te bereiden op de toekomst moesten we ons onderwijs anders inrichten. Maar 
dit heeft eigenlijk iets moois opgeleverd.” Aan het woord is directeur Han Boone van basisschool St. 
Willibrordus, een kleine school (ca. 80 leerlingen) in Vilsteren bij Zwolle. “Net als veel andere scholen 
hebben we te maken met krimp, verandering was noodzakelijk om ons voortbestaan veilig te stellen. 
In juni 2012 startte op onze school het traject om ons onderwijs anders te gaan organiseren. Met als 
uitgangspunt kwaliteitsbehoud/profileren. We concludeerden al snel dat groepsoverstijgend denken 
noodzakelijk was. Het team stond niet te trappelen, maar na enkele studiedagen begonnen ze kansen 
te zien en minder te denken vanuit noodzaak en beperkingen. Nu al typerend voor onze omslag is dat 
de leerkrachten het hebben over ‘onze kinderen’ in plaats van ‘mijn kinderen’.”

NIEUWE SPEEL/LEEROMGEVING

“Het plaatje ziet er met ingang van dit schooljaar 
als volgt uit. Ons onderwijs is niet meer vanuit de 
combinatieklas georganiseerd, maar vanuit units, 
waarvan meerdere jaargroepen deel uitmaken. 
Er zijn drie units met elk een leerkracht, een part-
time onderwijsassistent en een stagiaire die een 
leerwerktraject volgt vanuit Landstede Zwolle. De 
diverse ruimtes zijn opnieuw ingedeeld. Voor unit 
1, groep 1-2-3, zijn twee lokalen samengevoegd en 
is de muur doorbroken. De unit biedt een nieuwe 
speel/leeromgeving, met duidelijk zichtbare hoe-
ken. Er is een instructieplek en de cijfers, letters en 
woordkaarten zijn goed te zien op de losse, ver-
rijdbare scheidingswand die half hoog is. Er is op 
deze manier een stille kant en een kant met meer 
lawaai en beweging gecreëerd. De thema’s van 
groep 1-2 zijn nader onder de loep genomen en na 
wat schuifwerk lopen de thema’s voor groep 1-2-3 
nu synchroon. Ook het rooster is aangepast. Als de 
leerkracht instructie verzorgt, heeft de onderwij-
sassistente een coachende rol richting de andere 
leerlingen.”

UNIT 1
“Binnen unit 1 zagen we vooral beren op de weg 
voor groep 3. Leerkrachten, maar ook ouders waren 
bezorgd of de groep 3-ers wel zouden kunnen wer-
ken in een meer rumoerige omgeving. De kinderen 
zelf bewijzen het tegendeel. Zoals zo vaak passen 
kinderen zich sneller aan in nieuwe situaties dan 
volwassenen. Zolang we leerlingen van groep 3 een 
goede structuur en duidelijke weekplanning bieden, 
werken ze gemotiveerder en taakgerichter in hun 
nieuwe leeromgeving. Absolute stilte blijkt voor 
hen geen voorwaarde te zijn om geconcentreerd 
opdrachten te kunnen maken. En wat we niet ver-
wacht hadden, de leerrijke omgeving en zichtbare 
geletterdheid trekt meerdere groep 2-ers aan. Zo 
zie je dat spelenderwijs leren lezen opeens werke-
lijkheid wordt.”

“Richting ouders is communicatie essentieel geble-
ken. Uiteraard waren ze vooraf kritisch, hoe lang is 
er in het ons onderwijs immers al sprake van een 
splitsing tussen groep 1-2 (de kleuterschool vroe-
ger) en de rest van de school? We hebben dan ook 
geïnvesteerd in het informeren en terugkoppelen 
richting ouders en het betrekken van onder meer 
MR en schooladviescommissie bij onze plannen 
en resultaten. Ook is er een film gemaakt, waarin 
onderwijs anders en kwaliteit centraal staan. Ik zie 
duidelijk het voordeel van een kleine school, de 
lijnen zijn kort en eventuele vragen of onduidelijk-
heden zijn snel bekend.”

 



WERKDRUK
“In eerste instantie wilden we veel te veel tegelijk, 
de werkdruk was veel te hoog voor ons kleine team. 
We besloten te focussen en onder meer een traject 
over handelingsgericht werken uit te stellen. Het 
traject Onderwijs anders was meer dan genoeg. 
Kijkend naar de werkdruk, is vooral nog winst te 
halen bij de leerkrachten. We hebben ons tot nu 
toe vooral gericht op de samenwerking binnen de 
unit en de manier waarop de leerkracht de onder-
wijsassistent en stagiair het best kan aansturen. 
Grondbeginsel is hierbij steeds dat de leerkracht de 
instructie verzorgt en de onderwijsassistent vooral 
betrokken is bij de verwerking in de diverse hoeken. 
Ook gaan we door met het stimuleren van leerlin-
gen in hun samenwerkend leren om de werkdruk bij 
de leerkracht verder weg te nemen. Waar we nog 
een slag kunnen maken, is het verleggen van meer 
administratieve taken naar de onderwijsassistent.”

LEERWERKBEDRIJF
“Sinds 2013 zijn we een leerwerkbedrijf voor Lands-
tede Zwolle, die grote voorkeur heeft voor meerde-
re studenten op één locatie. We zijn zeer interessant 
voor hen, vooral vanwege de combinatie met de 
onderwijsassistent binnen de unit. De meerwaar-
de voor ons is dat de drie studenten wekelijks met 
elkaar overleggen en zo weer de samenwerking 
tussen de units bevorderen.”

TOEKOMST
“Januari 2015 eindigde de intensieve begeleiding 
vanuit KPC Groep. Marijke Bertu sloot haar drieja-
rige vakkundige en betrokken begeleiding af met 
een bijeenkomst over de verschillen tussen unit 1, 2 
en 3. aan de hand van video- opnamen in de units. 
Haar boodschap: collegiale consultatie om te leren 
van en met elkaar om de ingeslagen weg succes-
vol te vervolgen. Volgens mij was het zonder haar 
begeleiding voor ons als team - dat al jaren in het 
vak zit – lastig geweest deze noodzakelijke omslag te 
maken. We pakken het nu zelf verder op. Komend 
jaar staat het kind centraal, zo gaan we werken met 
kindportfolio, we gaan kindgesprekken voeren en 
ook geven we kinderen de keuze aanwezig te zijn bij 
de oudergesprekken. Een voor ons logische stap in 
ons Onderwijs anders traject. Een traject dat ople-
vert wat we beoogden; het concept trekt nu al meer 
leerlingen naar onze school.”
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Marijke 
Bertu

06-22487978

M.Bertu@kpcgroep.nl

MEER INFORMATIE?

www.kpcgroep.nl

Bekijk de website van KPC Groep 
voor meer over dit onderwerp 

http://www.kpcgroep.nl/marijkebertu
mailto:m.bertu%40kpcgroep.nl?subject=
http://www.kpcgroep.nl
https://www.kpcgroep.nl/onderwijssectoren/primair-onderwijs/herinrichten-van-primair-proces/

