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XOIKO 
CREDIT 

InvflS'efenmme'l!(In 

Oikocredit: beleggen in een leenprogramma om mensen 

in staat te stellen zelf een bedrijf op te starten. 

bestrijding ligt bij hén, niet bij ons. Nederlandse ontwikkelings 
organisaties kunnen in hun campagnespotjes laten zien dat lokale 
onderwijzers, gezondheidswerkers en ondernemers de handen 
uit de mouwen steken; laten zien wie er - met hulp van donaties - 
de vooruitgang voor elkaar boksen. 

Dat gebeurt echter zelden. De meeste spotjes brengen een 
behoeftig persoon uit Azië of Afrika in beeld, vaak een kind, met 
een directe oproep aan de donateur om hem of haar te redden, 
of een betere toekomst te geven. Zulke spotjes brengen op korte 
termijn het meeste geld binnen. Maar tegelijkertijd leert het Neder 
landse publiek ook dat mensen in ontwikkelingslanden zelf niets 
voor elkaar krijgen. 

GENERATIES GEVOED 
Afgelopen herfst vroegen World's Best News en Motivaction een 
representatieve groep Nederlanders hoeveel kinderen wereldwijd 
er volgens hen vandaag naar de basisschool gaan. Het juiste ant 
woord is 91 %. Slechts 2% van de mensen kwam in de buurt van 
het goede antwoord. 

Iournalisten en ontwikkelingsorganisaties zouden er goed aan 
doen hun framing tegen het licht te houden en te herzien. Die 
verantwoordelijkheid rust ook op het onderwijs. Aan de lesboeken 
van mijn kinderen zie ik dat er sinds mijn middelbareschooltijd 
al veel is veranderd. Maar ook het verhaal van de docent doet 
ertoe. Die heeft de kans een draai te geven aan de beeldvorming. 
Docenten kunnen een jonge generatie voeden met een nieuw 
verhaalover Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Een eigentijds 
verhaal dat spoort met de feitelijke trends en ontwikkelingen. 
En dat meer recht doet aan de inwoners, door te belichten hoe 
overheden, organisaties en mensen in deze landen zélf een rol 
spelen in de vooruitgang. Een verhaal dat benadrukt dat er niet 
alleen grote problemen op de wereld zijn', maar dat we ook bezig 
zijn die problemen op te lossen. En dat we daar wat betreft 
extreme armoede steeds beter in slagen .• 

Mirjam Vossen is sociaal geograaf, journalist en mediaonderzoeker. 

Ze promoveerde op 9 januari aan de Radboud Universiteit op het proefschrift 

Framing Global Poverty. 

Van 10 naar inmiddels 29 scholen die meedoen 

met Ceo Future School. Dat is niet alleen te verklaren 

door een behoefte aan toekomstgericht onderwijs. 

CFS sluit naadloos aan bij wat er speelt in de onder 

wijskundige debatten, en beleidsmakers halen het aan 

als goed voorbeeld. Hoe kunnen we op deze rugwind 

meeliften? 

GEO FUTURE SCHOOL Een 
• community om 

op te bouwen 

D ocenten en scholen hebben in Nederland relatief veel 
ruimte om het onderwijs naar eigen inzicht in te richten. 
Steeds meer scholen geven daarom kleur aan het eigen 

curriculum door zich te profileren op specifieke talent- of 
interessegebieden van leerlingen. Met nieuwe vakken als NLT 
en Big History. In profielstromen zoals het technasium en de 
CultuurProfielSchool. Of nog rigoureuzer zoals het eigentijds 
onderwijs van de Pleionscholen en het onderwijssysteem van 
de IE-scholen (International Baccalaureate). 

Aangezien Geo Future School (GFS) zich op het grensvlak 
van alfa-, bèta- en gammavakken bevindt, kunnen we het geen 
profielstroom noemen. Docenten werken vanuit hun eigen vak 
inhoud samen aan modules over thema's die iedereen aangaan. 
Ze begeleiden leerlingen via een opbouw in denkvaardigheden 
bij de grote vraagstukken die van ons als maatschappij een oplos 
sing vragen. Het zijn deze aandacht voor de rol van kennis én de 
bottom - up-vorm van vakoverstij gende curriculumontwikkeling 
die Geo Future School op de kaart zetten. 

BETEKENISVOLLE VAKINTEGRATIE 
In onderwijsland is er veel controverse rondom het verdwijnen 
van vakkennis. De lange reeks pedagogisch ingestoken onderwijs 
vernieuwingen van de afgelopen decennia zorgt misschien wel 
voor flexibele werknemers, maar kunnen die ook de grote vraag- 
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stukken van deze tijd te lijf? Daarvoor moet je de wereld toch op 
zijn minst een beetje begrijpen. 

Het kritische rapport Tijd voor onderwijs concludeerde in 2008 
dat de overheid te bemoeizuchtig was geweest. Er is te veel vrijheid 
gegeven aan externe partijen voor de invulling van onderwijs 
doelen (het 'wat') en tegelijkertijd is er te veel inmenging geweest 
op didactisch gebied (het 'hoe'). Dit leidt ertoe dat we nu al sinds 
november 2014 bezig zijn met de voorbereidingen op een nieuw 
curriculum. Er zijn nog steeds grote zorgen over de leerdomeinen 
en het ontbreken van een visie op de rol van kennis. Vorig school 
jaar laste de Tweede Kamer daarom een verdiepingsfase in. Die was 
nodig om de partijen, waaronder de vakverenigingen, weer aan 
boord te krijgen bij Curriculum.nu (voorheen Onderwijs2032). 

Een andere tegenbeweging is het Comeniusproject van David 
Lambert en zijn collega-onderzoekers. In hun visie moet onder 
wijzen gaan over human capabilities. Zaken die je in staat stellen 
om autonoom na te denken en te redeneren, eigen levenskeuzes 
te maken, en die helpen bij het inzicht in je potentieel. In tijden 
van alternative facts spelen het dieper begrip en de disciplinaire 
vakkennis een sleutelrol. Het doel van het GeoCapabilities-project 
is om leraren te bewapenen met powerful disciplinary knowledge 
(krachtige kennis) en hen op te leiden tot curriculumleiders. Zij 
moeten het curriculum immers vertalen naar de lessen. 

Volgens Rob Adriaens (medeoprichter) laat Geo Future School 
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zien dat het prima mogelijk is om vakoverstijgende lessen aan te 
bieden zonder te vervallen in generieke vaardigheden of compe 
tenties. 'Je wilt dat leerlingen groeien in onderzoekend denken, 
presenteren en iet-vaardigheden, maar dat ze tegelijkertijd ook 
inhoudelijke kennis van die vraagstukken opdoen: Volgens hem 
doe je dat door samen met je collega's op zoek te gaan naar de 
verschillende disciplinaire invalshoeken bij een vraagstuk. 'Neem 
klimaatverandering. Wat is daarin de geografische component en 
wat de historische, economische en biologische?' 

DOCENT AAN ZET 
Het debat over (het gebrek aan) professionele autonomie voor de 
leraar loopt synchroon met de discussies over de rol van kennis 
in het onderwijs. Wat moet een vakinhoudelijk expert nog komen 
vertellen als hij alleen 21st century skills mag onderwijzen? Ook 
dit verhaalligt genuanceerder. 

Ceo Future Schoollaat zien dat het prima 

mogelijk is om vakoverstijgende lessen aan 

te bieden met behoud van krachtige vakkennis 
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Het is zaak te kijken naar de mate waarin leerplannen dicterend 
zijn en docenten worden afgerekend op de toetsing van die curri 
cula. De overgelaten ruimte in leerplannen wordt daarbij lang 
niet altijd herkend, gezien of benut. Denk aan de ruimte voor 
docenten in de kerndoelen van de onderbouw. In de praktijk is 
daar veel vrijheid om het onderwijs in te vullen, ook buiten de 

lesmethode om. Daarvoor zijn steeds meer mogelijkheden. 
Ondertussen is in beleidsland het besef echt wel doorgedrongen 

dat leraren de sleutel tot succes bij onderwijsontwikkeling zijn; de 
'breedtestrategie' is daar een voorbeeld van (zie kader). Maar om 
daadwerkelijk tot betekenisvolle vakintegratie te komen, moeten 
docenten op school elkaar wel weten te vinden. Dit vraagt volgens 
Rob Adriaens een lerende houding en de bereidheid de randen 
van je vak op te zoeken. 'Dat is aan de docent, maar de kracht zit 
erin dat je het echt met elkaar doet: Zoiets van bovenaf opleggen 
heeft geen zin. 'Het is gewoon van belang dat zo'n Geo Future 
School in de praktijk geworteld is: 

DOCENT EN SCHOOL 
Het op papier teruggeven van de professionele autonomie is een 
begin. Hier gebruik van maken binnen de schoolcontext is wat 
anders. In het advies Een ander perspectief op professionele ruimte 
in het onderwijs (2016) vraagt de Onderwijsraad hier uitdrukkelijk 
aandacht voor. Om docenten echt zeggenschap te laten ervaren, 
moet het handelingsvermogen (teacher agency) vanuit het team 
versterkt worden. Dit vraagt een integrale benadering, waarbij 
het gaat over wat leraren zelf moeten meebrengen en doen (com 
petenties) én over de condities waaronder zij werken (structuur 
en cultuur). 

Nienke Nieveen van SLO heeft dit verhaalover handelings 
vermogen zo concreet mogelijk proberen te vertalen naar de 
praktijk van schooleigen curriculumontwikkeling (figuur 2). 
'Wat ik dus probeer met het model met die drie bollen, is dat het 
nooit alleen om schoolorganisatie- of om docentontwikkeling 
gaat. Het is altijd in perspectief van een ontwikkeling of verande 
ring die je met de leerlingen wilt aangaan: 

Zo'n integrale benadering stelt hoge eisen aan de vaardigheden 
van leraren, teamleiders, schoolleiding en het bestuur. Docenten 
moeten op de hoogte zijn van de leerlijnen in het eigen vak, én 
een beeld hebben van de andere curricula en lopende projecten. 
'Wanneer dit soort projecten niet eenmalig zijn, maar je er echt 

SCHOOLEIGEN CURRICULUMONTWIKKELING 

I nde ontwikkelfase van Curricuium.nu is het niet alleen de 
bedoeling de nationale leerplannen te herschrijven of de 

ruimte voor leraren te herstellen. Het streven is curriculum 
vernieuwing voortaan echt te koppelen aan wat er in de 
onderwijspraktijk al gaande is. In het e-magazine van de 
verdiepingsfase werd Geo Future School al aangehaald als 
goed voorbeeld. Het feit dat GFS volop ruimte biedt voor 
z ie-eeuwse vaardigheden, kritisch burgerschap en digitale 
geletterdheid was hierbij mooi meegenomen. 

Ook Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) heeft meege 
dacht bij het beleidsontwerp van de 'breedtestrategie' binnen 

Curriculum.nu. Het is de bedoeling goede impulsen te geven 
aan schooleigen curriculumontwikkeling en het ook op de 
agenda's van de wat meer behoudende scholen te krijgen. 
We moeten ons bewust worden dat curriculumontwikkeling 
niet iets is wat alleen in ontwikkelteams of op aangewezen 
ontwikkelscholen gebeurt, maar alle scholen en docenten 
aangaat. Curriculumontwikkeling moet een continu en 
cyclisch proces worden waarbij alle leerplanniveaus (in de 
klas, op school en in de nationale ontwikkelteams) met 
elkaar in verbinding komen te staan en de docent echt aan 
zet kan komen. 
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consequent een lijn in wilt aanbrengen voor de 
school, moet je eigenlijk continu in- en uitzoomen, 
aldus Nieveen. 

Volgens Adriaens vinden docenten het vaak 
nog best lastig om zelf nieuwe modules te ontwik 
kelen. Het ontbreekt soms aan lef om echt buiten 
het eigen vakgebied te werken. Maar ook het 
schrijven valt niet mee. 'Je moet het onderwerp 
goed overzien, je moet daar een goed stukje over 
kunnen schrijven en er ook nog bepaalde op 
drachten bij kunnen verzinnen. Dat vraagt wel 
wat. Het kost veel tijd en je mist soms de facilitering daarvoor: 

De randen van je vak opzoeken en samenwerken met externe 
partners vraagt volgens Adriaens ook lef omdat het je in situaties 
brengt die je nog niet helemaal kunt overzien. Je komt facetten 
tegen waarvan je zelf niet alle kennis hebt en die anderen mis 
schien beter beheersen dan jijzelf. 'De verwachtingen zijn aan 
de ene kant misschien hoog, maar het is ook een kwestie van 
er gewoon mee beginnen: 

KANSEN 
Dat Geo Future School als schoolconcept op maar liefst 
vier paginás van de Currciulumspiegel van SLO staat 
genoemd, schept hoge verwachtingen, maar Nieveen 
is positief gestemd: 'We hebben op dit moment de 
wind in de zeilen'. 

Het is alleen nog de vraag hoe we daar als GFS ge 
bruik van kunnen maken. Wat mij betreft ligt de sleutel 
in het netwerk van de Geo Future Schools. Het is van 
belang te investeren in een goede infrastructuur waar 
door docenten echt ondersteund worden bij het ontwik 
kelen van modules. Er liggen kansen bij het verbeteren 
van individuele curriculumcompetenties, maar ook bij 
het leren inbedden van GFS in de teams op school. 

Wanneer een GFS-team goed functioneert, kun je 

vakvernieuwing • 
formatief en summatief toetsen. 

doorlopende leerlijnen • 
maatwerk, talentontwikkeling • 

samenhangend onderwijsaanbod. 
geschikte leermiddelen. 

veranderbereidheid • 
betrokkenheid. 
vakinhoudelijk • 

pedagogisch-didactisch. 
samenwerking. 

veranderkundigheid • 
ontwerp- en onderzoeksvaardigheden • 

curriculumbekwaamheid • 

Kneyber en Evers hebben met hun bestsellers veel invloed gehad op het 

debat over professionele autonomie in het onderwijs. Het concept 

handelingsvermogen (teacher agency) uit Het Alternatiefll werd al snel 

overgenomen door de Onderwijsraad. 

Rern! Kl\I!ybeli Jelmer Evenlzed.) gebruik maken van elkaars kwaliteiten. De een is 
het creatieve brein, de ander heeft goed zicht op de 
curricula van vakken, en een derde is goed met de 
externe contacten en weet altijd wel ergens een sub 
sidie los te trekken. Nieveen oppert op school een 
soort curriculumcoördinator aan te stellen die ge 
schoold wordt in het aansturen en afstemmen van 
zulke teams binnen de eigen instelling. In het kader 
van het lerarenregister zou je je ook verder kunnen 
scholen in het ontwerpen en schrijven van nieuw 
lesmateriaal. 

Het voordeel van Geo Future School ten opzichte 
van andere vormen van schooleigen curriculum 
ontwikkeling is dat het echt een community kan 

zijn buiten de school om. We hebben het hele netwerk van 
geografen van het KNAG tot onze beschikking. Daarmee 
kunnen we toch prima een aantal professionele leergemeen 
schappen (pig's) opzetten? 

Onderling kunnen we veel meer doen dan puur modules 
uitwisselen. Binnen regio's kunnen we regelmatig good 
practices belichten en elkaar structureel voorzien van feed 
back en tips. Zou het niet mooi zijn als Geo Future School 
over vijf jaar in elke regio een volledig ingericht module 
ontwikkelatelier heeft staan? 

Docenten, onderzoekers, vakdidactici en andere experts, 
meld je aan! • 

Het Alternatief II 

• ambities, profilering, visie (waartoe leren leerlingen) 
• curriculum op meso-jschoolniveau 
• curriculum op micro-jklasniveau 
• curriculum op nano-jleerlingniveau 

• samenwerkingscultuur 
• gedistribueerd curriculair leiderschap 
• respect en vertrouwen, energie en ruimte 

schooli nfrastructuu r: 
• tijd, budget 

• communicatie en overlegstructuren 
• de school als onderwijs-, leer- en ontwerpomgeving 
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