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VWO op Het Schoter 
Het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met het vak XL-leren op Het Schoter. De 

schoolleiding en docenten zijn heel enthousiast dat we hiermee echt 21ste eeuws onderwijs 

bieden.  

We bieden daarom met XL-leren meer gepersonaliseerd onderwijs, waarin uw kind zichzelf 

leert ontwikkelen in een maatschappij die steeds meer gericht is op digitalisering. We kunnen 

onze leerlingen met een gerust hart de maatschappij in laten gaan, als zij in staat zijn om hun 

persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden in te zetten om zich staande te houden binnen die 

steeds wisselende context, verwachtingen en eisen.  

Wij hebben onderzoek gedaan onder onze oud-leerlingen, die aan de universiteit studeren. 

Op de vraag wat zij ons adviseren voor de komende jaren antwoordden zij onder andere: focus 

op zelfstandig werken (plannen, zelf actief op zoek naar antwoorden), het vormen van een 

eigen mening, onderzoek doen, aantekeningen maken en wetenschappelijk schrijven. Deze 

feedback hebben wij meegenomen in de ontwikkeling van het lesprogramma van XL-leren.  

Programma vwo-onderwijs 
De leerlingen werken aan een grote complexe opdracht. Zo’n opdracht is voor een groot deel 

leerlinggestuurd (qua niveau, verdieping, interesse). Tegelijk leren ze minimaal de kennis en 

vaardigheden die ze volgens de kerndoelen aan het eind van de brugklas moeten kennen. Al 

vanaf het eerste jaar leggen we hierbij veel nadruk op het aanleren van (academische) 

vaardigheden. Een complexe opdracht laat leerlingen vanuit verschillende invalshoeken 

kennismaken met een overkoepelend thema. Een voorbeeld daarvan is de eerste complexe 

opdracht Levensecht, wat ze bekijken vanuit de cultuur-historische, maatschappelijke, 

culturele en biologische benadering.  

Vakken XL 
De vakken die meedoen aan de complexe opdrachten zijn: biologie, geschiedenis, 

aardrijkskunde, mediawijsheid, Nederlands, Engels. De vakken Nederlands en Engels geven 

buiten het programma van XL ook nog 2 uur les in hun eigen programma. 

De uitgangspunten van ons vwo-onderwijs zijn: 
• werken met complexe opdrachten voor betekenisvol leren; 

• vakoverstijgend werken; 

• leerlingen leren hun eigen leerproces te organiseren en te evalueren; 

• leerlingen leren academische vaardigheden; 

• leerlingen werken actief aan het verbeteren van hun vaardigheden en leren hun 

persoonlijke kwaliteiten optimaal in te zetten; 

• werken volgens het volledig leerproces. 
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Havo-opstroom 
Havo-opstroomleerlingen krijgen op dezelfde manier les als de vwo’ers. Alleen op deze manier 

krijg je als school echt zicht op de (mogelijke) vwo-kwaliteiten van een leerling. Omdat in het 

XL-leren de nadruk veel meer op gepersonaliseerd leren ligt en de leerling planmatig gecoacht 

wordt, kunnen docenten beter inspelen op niveauverschillen van leerlingen. Binnen het XL-

leren is er dus zowel ruimte voor de excellente vwo-leerling alsook voor de havo/vwo-leerling 

die nog moet uitzoeken welk niveau het beste bij hem of haar past. 

Kerndoelen in de complexe opdrachten 
Voor deze brugklassen hebben wij gekozen voor een combinatie van vakoverstijgend 

projectonderwijs (de complexe opdrachten) en aparte lestijd voor de kernvakken. De docenten 

die het programma ontwikkelden, hebben de kerndoelen er impliciet in verwerkt. Zo weten we 

zeker dat iedere leerling de leerstof krijgt, die hij aan het eind van de brugklas (en van de 

onderbouw) zich eigen moet hebben gemaakt. 

 

De kerndoelen voor de brugklas zijn streefdoelen, vastgesteld door het Nederlands ministerie 

van Onderwijs. De kerndoelen geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaanbod 

en het niveau van kennis en vaardigheden dat leerlingen opdoen. Scholen mogen zelf bepalen 

met welk onderwijsaanbod zij willen toewerken naar de kerndoelen. Meer hierover vindt u op 

de website van de Stichting Leerplan Ontwikkeling. 

 

Verschillen tussen leerlingen 

De manier waarop leerlingen zich de leerstof eigen maken, kan verschillen, door maatwerk en 

vrije keuze. De complexe opdrachten spelen bewust in op verschillen tussen leerlingen in 

interesse, in voorkennis en niveau. Het basisniveau is dus gewaarborgd met de kerndoelen 

als uitgangspunt. Tegelijk kan ieder kind zich binnen de complexe opdrachten volop 

ontwikkelen.  

Academische vaardigheden 
Al vanaf het eerste jaar leggen we veel nadruk op het aanleren van (academische) 

vaardigheden, zoals: 

• onderzoeken 

• informatie ordenen, analyseren en interpreteren 

• verbanden leggen 

• schrijven van artikelen, verslagen en communicatieuitingen (brief, e-mail etc.) 

• presenteren 

 

 

 

 

  

Onze school deed onderzoek onder studenten van de universiteit; zij deden de volgende 

aanbevelingen voor het voortgezet onderwijs: 

“Vaker proberen zelf achter het antwoord te komen” 

“Meer plannen, werken, deadlines halen, doorzetten, onderzoeken, eigen initiatief nemen om 

projecten te realiseren, organiseren” 

“Je beter leren voorbereiden op de hoeveelheid leerstof die je gaat krijgen in je vervolgopleiding” 

 

http://www.slo.nl/voortgezet/onderbouw/kerndoelen/
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Leervorderingen  
 

De kracht van goede feedback 
Goede feedback is de meest bepalende factor in de kwaliteit van het leerproces van leerlingen. 

Dat blijkt uit onderzoek van Robert Marzano en John Hattie. Zij noemen het geven van goede 

feedback een centrale kwaliteit voor onderwijsgevenden. Onze docenten zijn dan ook 

geschoold en ervaren in het geven van feedback door Frans Faber. Met de juiste feedback 

kun je het leren van leerlingen goed zichtbaar maken. Voor u als ouders, voor ons als 

docenten, maar vooral voor de leerlingen zelf! 

Jezelf leren verbeteren 

Leerlingen weten bij ons wat ze moeten doen om zichzelf te verbeteren. Als zij een opdracht 

of een toets maken, weten zij vooraf wat ze moeten kennen en kunnen. Ook in het vwo werken 

we volgens de principes van het volledig leerproces. Daarnaast werken de leerlingen voor 

opdrachten, zoals een presentatie of een verslag aan de hand van rubrics. Rubrics zijn 

ontwikkelingslijnen (meestal in een tabel) die laten zien wanneer je een onderdeel goed 

beheerst en waar nog verbeterpunten zitten. We toetsen dus om van te leren en in mindere 

mate als beoordeling. Kijk hier voor een voorbeeldrubric. 

Bijhouden van leervorderingen en ontwikkeling 
Wij geven geen cijfers voor de toetsen en opdrachten van de complexe opdrachten. De 

leerlingen krijgen voor de opdrachten en portfolio’s een A, B, C of D. De letters staan voor het 

volgende: 

D: starter 
C: in ontwikkeling 
B: gevorderd 
A: excellent 
 
Het gebruik van deze letters zorgt ervoor dat we de ontwikkeling van de leerlingen naar voren 
kunnen laten komen. Voor de kennistoetsen krijgen de leerlingen een O, M, V of G. 
Waar leerlingen normaal gesproken wel cijfers krijgen voor toetsen, kan daar niet altijd een 
passend vervolg aan gegeven worden. Zo kan een leerling met een hoog cijfer weinig geleerd 
hebben (hij kon het al) en een leerling die een diepe onvoldoende haalt voor een onderdeel, 
kan zich daarbij neerleggen met de gedachte (‘ik ben hier gewoon niet goed in’). Belangrijk is 
dat een leerling zijn eigen ontwikkeling doormaakt, dus gepersonaliseerd leert. 
 

Daarom monitoren wij de leervorderingen met: 

• diagnostische toetsen; 

• toetsen met RTTI om, los van de beoordeling, inzicht te krijgen in de leerprestaties van 

leerlingen; 

• portfolio-opdrachten als onderdeel van de complexe opdracht per periode van 8 weken 

in OneNote (zie middel) 

• feedback aan de hand van rubrics; 

• portfoliogesprekken met de coach of mentor 

• een eindopdracht per periode  

https://www.schoter.nl/onderwijs/onderwijskundig-concept/
https://www.schoter.nl/wp-content/uploads/2016/07/Rubric.pdf
https://www.schoter.nl/sub/waarom-gepersonaliseerd-leren/
https://www.schoter.nl/sub/waarom-gepersonaliseerd-leren/
http://rtti.nl/
https://www.schoter.nl/uitdagend-vwo-onderwijs/wanneer-leerde-u-het-meest/
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Middel 

Op dit moment werken wij met een eigen methode in OneNote van Microsoft Office. In 

OneNote zitten alle opdrachten afzonderlijk. Deze opdrachten zijn voorzien van links naar 

filmpjes, internetbronnen of opdrachten. Leerlingen kunnen op deze manier zonder boek 

zelfstandig aan de opdracht werken. In OneNote maken de leerlingen een eigen portfolio aan 

waarin ze alles noteren; van aantekeningen tot zelf ingevulde rubrics. Aan het einde van de 

complexe opdracht wordt dit portfolio bekeken en beoordeeld. Daarbij wordt gebruik gemaakt 

van zakboekvaardigheden. We kijken in het portfolio vooral naar de persoonlijke ontwikkeling 

die de leerling doormaakt. 

Opdrachten in leerjaar 1 
Hieronder een korte beschrijving per complexe opdracht. Het is niet de bedoeling dat de 

leerlingen dit al weten. Het moet nog een beetje een verrassing blijven wat ze nog allemaal 

gaan doen dit jaar! 

Complexe opdracht 1: Levensecht  

In de tweede schoolweek gaan de leerlingen naar het Frans Hals Museum en maken daar 

kennis met het thema Leven en dood in de kunst(geschiedenis). Ze krijgen de opdracht om 

voor de curator van het Schotermuseum (die vermoord is) een vervangende tentoonstelling te 

organiseren. Ze leren over: leven en dood in de geschiedenis, demografie, leven, dood en 

levenloos en religies en culturen. Daarna mogen ze kiezen waarin ze zich verder willen 

verdiepen en maken ze een onderzoeksverslag en tentoonstellingstukken. Hierbij het filmpje. 

Complexe opdracht 2: Arm en rijk  

Tijdens deze eindopdracht maken de leerlingen gezamenlijk een klassenkrant. Tijdens het 

onderzoeksproces daarnaartoe maken ze kennis met het werk van een krantenredactie en 

leren ze zelf diverse tekstsoorten schrijven. Ze verdiepen zich in het thema arm en rijk, vanuit 

verschillende invalshoeken, voornamelijk met aardrijkskunde en geschiedenis. Nederlands en 

Engels ondersteunen de vaardigheden. 

Complexe opdracht 3: Bedrijfsadvies  

De leerlingen leren zich te verplaatsen in het probleem van een bedrijf om mee te denken in 

de oplossing(en). Leerlingen maken tijdens deze opdracht kennis met bedrijfscommunicatie 

en een analyse van sterke en zwakke punten. Ze verdiepen zich uiteindelijk in een realistisch 

probleem/uitdaging van een bedrijf/organisatie en maken hiervoor een verbeterplan. Dit 

resulteert in een eindpresentatie waarbij de bedrijven ook echt aanwezig zijn, en natuurlijk 

ouders en de docenten. Hierbij het filmpje. 

Complex opdracht 4: Planeet  

Leerlingen ontwerpen een eigen biosfeer, waarin ze leven ‘kweken’. Ze bedenken hoe het 

leven op Mars eruit kan gaan zien in 2032. Ze kunnen kiezen uit vier verschillende 

invalshoeken, namelijk: wetenschap, actualiteit, kunst en cultuur of maatschappij. Ze kunnen 

zelf kiezen hoe ze dit willen presenteren: via een filmpje, een maquette, een verhaal etc. Ze 

maken ook een onderbouwing daarbij en een visie.  

  

https://vimeo.com/193883138
https://vimeo.com/208464673
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Complexe opdracht 5: Voeding  

De leerlingen verdiepen zich in het thema voeding wereldwijd en kiezen uiteindelijk een land 

waarop ze zich willen richten. Ze maken een voedselpakket voor één dag voor een 

leeftijdsgenoot in het betreffende land. Uiteraard moet dit voldoen aan de eisen voor 

voedingsstoffen/bouwstoffen, beschikbaarheid, etc. Ze maken een gerecht met een recept. 

Ook maken ze een aanbevelingsfilmpje in het Engels. 

Hoe kunt u uw zoon of dochter helpen? 
De leerlingen krijgen op een andere manier les. Ze zullen veel zelfstandiger moeten werken. 

Het is heel belangrijk dat de leerlingen studievaardigheden aanleren. Dit leren zij van hun 

mentor. Ze gebruiken een agenda om te kunnen plannen.  

Tips om uw zoon of dochter te helpen:  

• Vraag na wat ze moeten leren en waar het staat. 

• Laat uw zoon of dochter vertellen over de verschillende onderdelen en vraag naar 

samenhang. 

• Bekijk samen de planning van het project. 

• Vraag naar de producten die uw zoon of dochter af moet hebben. 

• Bekijk samen de OneNote. 

Ervaringen leerlingen 

Hieronder een aantal reacties van leerlingen over de projecten: 

“XL is leuk, er zijn leuke projecten en verschillende stof. Wat ik vooral leuk vond was het project 
"bedrijfsadvies." Er kwamen bedrijven op school langs en gaven een pitch (Een kleine 
spreekbeurt) over hun bedrijf. Daarna kon je vragen stellen aan het bedrijf. Ieder bedrijf had 
een probleem. De gemeente Haarlem wilde bijvoorbeeld meer kinderen betrekken bij 
veranderingen in de buurt. Dan ging je in de klas oplossingen bedenken en uitwerken. Dan 
ging je het presenteren. Dit soort opdrachten vind ik heel leuk. Ook is het altijd leuk om met 
verschillende thema's, andere stof te krijgen.” (Koen Put) 
 
“Ik vind XL-leren een erg leuk vak omdat je aan opdrachten werkt die erg leerzaam zijn, maar 
ook belangrijk voor het eindproduct. Als je namelijk de stof niet goed beheerst dan is het heel 
moeilijk om een goed eindproduct te leveren. Dus een tip van mij is: let goed op in de lessen 
ook al vind je het misschien niet leuk. Let wel goed op en maak veel aantekeningen dat is heel 
handig voor het eindproduct. Een ander leuk ding aan XL-leren is dat je je eigen draai aan het 
eindproduct kan geven. Je krijgt heel erg de ruimte om je eigen ding te doen. Nog een voordeel 
aan XL-leren vind ik dat je heel veel doet op de laptop en niet heel veel hoeft te schrijven. 
Soms is het wel fijn om te schrijven, maar dit is wel echt een groot voordeel. Nou als je laptop 
het doet, en niet leeg is want dan kan je niet goed werken. Ik hoop dat ik je een beetje inzicht 
heb kunnen geven.” (Vera van Vloten) 
 
“Het is heel handig als je goed kan plannen, want dat moet je veel doen met alle toetsen en 
huiswerk. Maar je hoeft je niet druk te maken als je nog niet zo goed kan plannen, want dat ga 
je allemaal nog leren. Je moet je dus niet druk maken als iets nog niet kan, want bij XL-leren 
leer je niet alleen de stof van aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Maar je leert ook 
presenteren, plannen, verhalen schrijven enzovoort.” (Bente Duivenvoorde) 
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“XL is een hele andere ervaring dan normaal want je werkt voor een echt winstgevend bedrijf 
zoals ABN Amro bank en nog veel meer. De bedrijven kwamen ook echt op school om onze 
pitch te horen dat was heel gaaf. Het was allemaal heel serieus en ze deden ook echt iets met 
onze ideeën en dat is wel leuk om te horen omdat het een echt groot bedrijf is.” (Bram van den 
Berg) 


