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Het land staat er nog vol van. Mavo, havo en vwo scholen, bestaande uit lange gangen met aan twee kanten identieke 
theorielokalen of vaklokalen. Na iedere vijftig minuten vliegen alle deuren open en verplaatsen drommen leerlingen zich 
van het ene lokaal naar het andere lokaal. Om daar in het volgende lokaal, op hun vaste plaats in hun rijtje, de volgende 
vijftig minuten vol te maken. Als de docent wat vertraagd is hebben ze net genoeg tijd om te checken of er nog interessante 
berichten op hun smartphone zijn binnengekomen. Wat knap dat leerlingen het nog steeds kunnen opbrengen om zeven 
lesuren per dag vooral te zitten, te luisteren en informatie op te nemen. 

Margareth Arnts, adviseur Onderwijs en Ruimte stelt:
“Tachtiger jaren scholen bieden mooie kansen voor 

gepersonaliseerd leren”
Het zijn veelal keurige scholen. Goed 
onderhouden. Langgerekt en twee of drie 
verdiepingen hoog. Saai van buiten en 
gedateerd van binnen. Het zijn scholen die 
vaak boekhoudkundig zo goed als afge-
schreven zijn, maar nog jaren mee moeten. 
Maar het zijn ook functionele gebouwen. 
In die zin dat alle leerlingen gemiddeld zes 
tot zeven uur per dag in groepen van dertig 
in de beschikbare lokalen ingeroosterd 
kunnen worden. 

Gebouwen die passen bij het organisa-
tieprincipe van de 20e en de 19e eeuw, 
waarin de methodiek en de didactiek 
bestond uit gelijke voordrachten voor 
iedereen. Gebouwen die niet meer passen 
bij het onderwijs van nu en al helemaal 
niet meer bij de dynamiek van de leer-
lingen van vandaag en het onderwijs van 
morgen.

Onderwijsvisie
Bij het Almere College in Kampen, 
gehuisvest in een gebouw uit de beginjaren 
tachtig, hadden de docenten natuurkunde, 
scheikunde en biologie al langer het gevoel 
dat de verdeling van de lokalen in een 
scheikunde, natuurkunde en biologielokaal 
- met daartussen de afzonderlijke grote 
technisch onderwijsassistenten (TOA) 
ruimten - knelden. Hun onderwijsvisie 
is gebaseerd op meer integratie van de 
disciplines, een combinatie van instructie- 

en zelfstandig werken, samenwerken en 
vooral ook praktisch werken. Elkaar zien 
en van elkaar leren. Leren op eigen niveau. 

Gepersonaliseerd leren 
Dat nieuwe leren heet tegenwoordig 
‘gepersonaliseerd leren’. Leerlingen 
worden in de gelegenheid gesteld om op 
eigen niveau aan eigen leerroutes en vakin-
houden te werken. Paul Rosenmöller, als 
voorzitter van de VO Raad, pleit ervoor 

dat leraren en leerlingen meer mogelijk-
heden aangeboden krijgen om te variëren. 
Met behulp van ICT is dat mogelijk, zo 
stelt hij. Daar zou dan volgens Margareth 
Arnts aan toegevoegd moeten worden 
dat dan ook een andere logistiek voor-
waarde is om deze wijze van leren in te 
voeren én een andere leeromgeving. De 
groepsgroottes van 30 leerlingen en de 
inroostering in tijdsblokken van vijftig 
minuten passen niet bij geïndividualiseerde 
leerroutes. Roostering in dagdelen en goed 
geoutilleerde labs en leerpleinen zijn voor-
waardelijk om te werken aan ‘op maat’ 
opdrachten. Met gepersonaliseerd leren 
krijgen leerlingen een inhoudelijke kans en 
bestuurders een financiële. ‘Onrendabele 
uren en vakken’ gaan tot het verleden 
behoren. 

Gedragen plan
De directie van het Almere College onder-
schrijft dat het toekomstige leren beter kan 
plaats vinden in moderne open leerom-
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gevingen. De sectie biologie-natuurkun-
de-scheikunde (binask), bestaande uit twaalf 
professionals, kreeg dan ook als eerste team 
de uitdagende opdracht te komen tot een 
gedragen verbouwplan van hun vaklokalen. 
Draagvlak was van essentieel belang, omdat 
lesgeven in labs of op leerpleinen een totaal 
andere attitude van werken en samenwerken 
van de docent zélf en van de secties vraagt. 
De eigen ‘koninkrijkjes’ worden opgeheven 
en er zijn geen ramen meer die omwille van 
‘rust en orde’ dichtgeplakt kunnen worden. 
Het uitvoerend werk, ofwel het docentschap, 
is ineens veel meer zichtbaar geworden. 

Doorbraak in impasse
De sectie binask van het Almere College 
heeft veel tijd en energie gestoken in het op 
een rij zetten van hun ruimtelijke wensen. 
Variërend van de kleur van de vloerbedek-
king tot het aantal zuurkasten tot de opstel-
lingen van het schoolmeubilair, werden vanaf 
de start van het proces tot in detail met elkaar 
bediscussieerd. Om zó met twaalf autonome 
professionals tot consensus voor het ontwerp 
en de inrichting van 650 m² vloeroppervlakte 
te komen, is een hele toer.

Als adviseur Onderwijs en Ruimte werd 
Margareth Arnts bij hun zoekproces betrok-
ken om samen naar antwoorden te zoeken op 
de kernvragen. Hoe wil je je onderwijs gaan 
verzorgen, voor hoeveel leerlingen, waar zit 
de overlap in jullie programma’s en waar de 
uniciteit? Hun antwoorden, afgezet tegen de 
ruimtelijke en technische (on)mogelijkhe-
den van het gebouw, gaven al snel richting 
aan het proces.  Nog meer ‘Aha gevoel’ gaf 
de georganiseerde excursie naar een aantal 
sciencelabs van andere scholen. Juist colle-
ga-vakdocenten weten elkaar te overtuigen 
over wat zeker níet werkt, wat héél goed 
werkt en waar de aandachtspunten liggen.

Vertaling van plannen naar de werkvloer
Alle tussenwanden van de vaklokalen en de 
ruimten van de TOA’s werden gesloopt. Bij 
een tachtiger jaren school vaak een eenvoudig 
uitvoerbare opdracht, omdat de tussenwanden 
opgetrokken zijn uit gipsplaat of enkel steen. 
De sloophamer resulteerde direct in 25% 
meer vloeroppervlak voor het onderwijs én in 
een dubbele lichtinval. Van beide kanten van 
het schoolgebouw kon nu het licht tot diep 
in de school doordringen. Deze actie gaf de 
sectie meteen een ‘wauw gevoel’. Dit enthou-
siaste gevoel was heel plezierig. Want tijdens 
de verbouwing werd van hen nog het nodige 
geduld gevraagd en tijdens het hele bouw- en 
inrichtingsproces werd veelvuldig een beroep 
gedaan op hun meedenken. Mooi als je dus 
een goede start maakt.

Een intern verantwoordelijke die dagelijks 
aanwezig was op de werkvloer en een extern 
deskundig bouwbegeleidingsbureau, dat zich 
verantwoordelijk en betrokken voelt, zijn 

daarnaast van essentieel belang voor een 
geolied proces. Intern kon er altijd een beroep 
gedaan worden op een deskundige huismees-
ter. Extern op Dion Vastgoed uit Hardenberg, 
het bedrijf dat verantwoordelijk was voor de 
proces- en bouwprojectbegeleiding. 

Het grootste compliment
Leerlingen ervaren de open en lichte science-
ruimte als zeer plezierig. Zeggen ook dat ze 
na de ‘science’ uren weer de donkerte in gaan 
en hopen dat ook de rest van de school nog 
tijdens hun schoolperiode omgetoverd wordt 
tot labs.

Buiten de eigen science-uren om zoeken 
leerlingen in het lab soms ook een plek om 
zelfstandig te werken. Nu is dat inmiddels 
gebruikelijk geworden, maar in aanvang 
werden toch de wenkbrauwen gefronst. Op de 
vraag van de docent wat die leerling buiten 
zijn lesuren eigenlijk kwam doen in het lab, 

kreeg hij het antwoord: ‘Meneer, ik wil hier 
gewoon werken. Maar gaat u gerust door met 
uw les. Want dat stoort me niet!’ Een mooier 
compliment over de nieuwe leerruimte kon 
de leerling niet geven aan de docenten en 
TOA’s, de ontwerpers en de bouwers!
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Iris van Gulik, afdelingsleider bovenbouw 
havo-vwo, Almere College Kampen
"Ik ben er trots op dat we hier één groot, open, transparant sciencelab heb-
ben, waar de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde samenwerken en 
waar we één gezamenlijk kabinet hebben voor de TOA’s en één gezamenlijk 
practicumplein. De hokjes zijn weg, wat een winst! En met de uitgiftebalie 
maken we het ook mogelijk dat leerlingen zelfstandig aan practicumop-
drachten kunnen werken. En daarnaast ben ik er ook trots op dat we binnen 

dit gezamenlijke lab nog steeds ruimte hebben voor de afzonderlijke vakken, de eigenheid van de 
vakken. Integraliteit en uniciteit is te combineren!"

De directie van het Almere College onderschrijft dat het toekomstige leren beter kan plaats vinden in moderne 
open leeromgevingen.

Alle tussenwanden van de vaklokalen en de ruimten van de TOA’s werden gesloopt. De sloophamer resulteerde direct in 
25% meer vloeroppervlak voor het onderwijs én in een dubbele lichtinval. 

Leerlingen ervaren de open en lichte scienceruimte als zeer plezierig. Zeggen ook dat ze na de ‘science’ uren weer de 
donkerte in gaan en hopen dat ook de rest van de school nog tijdens hun schoolperiode omgetoverd wordt tot labs.

Meer Informatie?  
Margareth Arnts 
MAPD Advies, Adviesbureau voor 
Organisatie en Huisvesting Onderwijs, 
www. mapdadvies.nl. Tel. 06-41719913

Iris van Gulik, afdelingsleider bovenbouw 
havo-vwo, Almere College Kampen, 
email: igu@almerecollege.nl. 

Herman Severein, projectleider bouw en 
facilitaire zaken DION Vastgoed, 
email: herman.severein@dion.nl


