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1. De uitvoerder: Codename Future 
Codename Future is een professionele partner in het voortgezet onderwijs. De organisatie 
ondersteunt jaarlijks 300 scholen bij hun werk. De wortels van Codename Future liggen in 
de natuur en milieueducatie. Inmiddels is voor Codename Future het bredere concept 
duurzame ontwikkeling de inhoudelijke inspiratiebron. In het lesmateriaal van Codename 
Future is dat uitgewerkt in de drie P's: People, Planet, Profit (Mensen, Milieu, Munten).  
Voor scholen zit de meerwaarde van Codename Future in de “persoonlijke” aanpak. 
Deelnemende scholen krijgen ondersteuning bij het inpassen van lesmateriaal in het 
schoolcurriculum. Daarbij wordt gekeken naar de kerndoelen, maar ook naar de methode, 
waarmee de school werkt. Ook ondersteunt Codename Future scholen met 
docententrainingen en ondersteuning bij de inzet van lesmateriaal.  
 
Codename Future laat jongeren op school aan de slag gaan met hun leefomgeving. Ze 
verdiepen zich in maatschappelijke vraagstukken (onderzoek), vormen zich een mening 
(reflectie) en bedenken hoe het volgens hen beter kan (actie).  
Op die manier slaagt Codename Future er al jaren in jongeren met de meest uiteenlopende 
onderwerpen aan de slag te laten gaan: kinderrechten, natuur en milieu, verkeersveiligheid, 
alcohol en drugs, dierproeven, mensenrechten, grondrechten. 

2. Het project 
De naam van het project was “Natuur en Milieu Scan voor het voortgezet onderwijs”. Bij 
deze rapportage is gekozen voor de titel "Werken aan natuur, milieu en duurzaamheid in het 
voortgezet onderwijs" omdat de uitkomsten van het onderzoek niet alleen relevant zijn voor 
het NME programma van de Nederlandse overheid, maar ook voor het programma Leren 
voor Duurzame Ontwikkeling. In paragraaf 2.3. gaan we daar verder op in. 

2.1. Probleemstelling 
Het programmabureau NME heeft de opdracht uitvoering te geven aan de “Nota Natuur en 
Milieu Educatie”, meer specifiek het “Uitvoeringskader NME 2008-2011”. Een belangrijk 
speerpunt in het Programma NME is het stimuleren van vraaggericht werken.  
Het programmabureau NME formuleert haar vraag in het kader van deze offerte als volgt: 
“De omslag van aanbodgericht naar vraaggericht werken betekent voor het onderwijs dat 
schoolbesturen, directies en zelfs docenten zichzelf in een opdrachtgevende rol moeten gaan 
zien. Om die vraagarticulatie vanuit het onderwijs te stimuleren is het programmabureau op 
zoek naar een instrument voor het voortgezet waarmee scholen (directies en docenten) snel 
inzicht kunnen krijgen in de mate waarin NME een plek heeft (of zou kunnen krijgen) in de 
totale schoolstructuur én in het schoolcurriculum?” 

2.2. Doelstellingen 
1. Het ontwikkelen en op pilotbasis uittesten van een Natuur en Milieu Scan voor 

scholen voor voortgezet onderwijs, waarmee inzicht wordt verkregen in: 
• waar en hoe aandacht wordt besteed aan Natuur en Milieu in de gescande school 

(feitelijke situatie); 
• op welke wijze de gescande school op zelf geformuleerde (onderwijskundige) 

speerpunten kan worden ondersteund met leermidden rond natuur- en 
milieuvraagstukken (schoolstructuur); 

• waar aanknopingspunten zijn voor de inzet van vervangende, c.q. aanvullende 
leermiddelen rond natuur- en milieuvraagstukken (schoolcurriculum). 

2. Het samen met 10 pilotscholen (directie en docenten) op maat samenstellen van een 
integraal leerpakket per school rond natuur en milieuvraagstukken, dat scholen 
ondersteunt bij hun (onderwijskundige) doelstellingen. Leidend zijn daarbij de 
uitkomsten van de scan.  

3. Het ondersteunen van de pilotscholen bij de implementatie van het nieuwe 
leerpakket. 
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2.3. NME en duurzaamheid 
Het programmabureau NME wil de vraag van scholen leidend laten zijn bij het ontsluiten van 
NME materiaal. Daarom ligt in dit project een accent op Natuur en Milieu Educatie.  
Maar het project is bedoeld om de vraagkant, de behoeften van docenten, beter in kaart te 
krijgen. Die wens beperkt zich niet tot het NME programma; ook vanuit het programma 
"Leren voor duurzame ontwikkeling" bestaat belangstelling om deze vraaggerichte werkwijze 
toe te passen.  
 
Het gaat er in dit project om bestaand materiaal vraaggericht te ontsluiten. De gekozen 
aanpak is niet exclusief toepasbaar op NME materiaal, maar ook op materiaal dat betrekking 
heeft op het bredere concept duurzame ontwikkeling. NME sluit met name aan bij het 
ecologische aspect van duurzame ontwikkeling. In de praktijk wordt "duurzaamheid" vaak 
vereenzelvigd met dit aspect. Maar dat is niet terecht. 
 
Duurzaamheid is een breed begrip, een manier van kijken naar de samenleving. Bij 
duurzaamheid, of duurzame ontwikkeling, gaat het om een evenwichtige ontwikkeling, 
evenwicht tussen mensen, milieu en economie. In de samenleving is steeds meer aandacht 
voor duurzaamheid. Alleen al daarom hoort het thuis in het onderwijs. Maar er is meer.  

• Bij duurzame ontwikkeling gaat het om aandacht voor milieu, munten en mensen en 
wordt veel waarde gehecht aan technologische innovaties. 

• In het onderwijs is sprake van een vergelijkbare indeling in sectoren en profielen. 
• Bij duurzame ontwikkeling gaat het (ook) om aandacht voor “hier en daar” en voor 

“nu en later”. 
• In het onderwijs is daar een parallel met de vakken aardrijkskunde en geschiedenis. 
• Bij duurzame ontwikkeling is “participatie” erg belangrijk. 
• In het voortgezet onderwijs is burgerschap een verplicht onderdeel. 

 

Schematisch:  

 
Duurzame Ontwikkeling People Planet Profit Techniek  

Nu en later      
Hier en daar     
Participatie     
Sectoren VMBO Zorg & 

welzijn 
Landbouw Economie Techniek 

Profielen Havo/Vwo Cultuur & 
maatschappij 

Natuur & 
gezondheid 

Economie & 
maatschappij 

Natuur & 
Techniek 

Geschiedenis     
Aardrijkskunde     
Burgerschap     

 
De sectoren en profielen zijn bedacht omdat ze voor het onderwijs een logische indeling zijn 
om leerlingen voor te bereiden op hun maatschappelijke toekomst. Duurzame ontwikkeling 
heeft als inhoudelijk sturend concept feitelijk dus al een plek in het onderwijs. Van daaruit is 
ook de stap naar NME ("Planet") snel gemaakt. Er is dus in de dialoog met scholen een 
aansprekende en relatief simpele ingang om in gesprek te raken over de relevantie van 
duurzame ontwikkeling en NME. Niet als "thema", maar als hulpmiddel om jongeren op 
evenwichtige wijze te laten nadenken over hun toekomst.  
 
In dit project is met de deelnemende scholen vooral gekeken naar NME materiaal. Maar de 
lessen die vallen te trekken kunnen tegen het licht van de geschetste achtergrond zonder 
voorbehoud door worden getrokken naar duurzaamheid.  
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3. De rapportage 

3.1. Inleiding 
Het project NME Arrangeren is uitgevoerd door de educatieve uitgeverij Codename Future in 
opdracht van het programmabureau NME (Natuur en Milieu Educatie).  Doel van het project 
is inzichtelijk te krijgen waar docenten, op het gebied van Natuur en Milieu educatie, 
behoefte aan hebben. Het NME veld zich zal binnen nu en 2 jaar verder professionaliseren 
en de meeste kennis digitaal ontsluiten; daarvoor is inzicht in de vraagkant noodzakelijk. De 
leidende vraag  van dit project is:  
Hoe kan NME beter aansluiten bij de vraag (vragen) uit het onderwijsveld? (met 

name het Voortgezet Onderwijs)  

 

Een belangrijke subvraag die daaruit voortvloeit is: Hoe arrangeert de docent die gebruik wil 
maken van NME thema’s?  Vragen die hiermee samenhangen zijn: Welk lesmateriaal zetten 
zij in? Naar wat voor soort lesmateriaal zijn zij op zoek? Maken zij gebruik van de lokale en 
regionale NME centra? Maken zij gebruik van Wikiwijs? Kunnen zij het lesmateriaal direct 
inzetten of passen zij veel aan? Bij welke vakken wordt er gebruik gemaakt van NME 
thema’s?  
 
Om de leidende vraag te kunnen beantwoorden is Codename Future met negen scholen voor 
voortgezet onderwijs en één MBO school een intensief pilottraject ingegaan. De eerste stap 
was daarbij de inventarisatie van de vraag van de deelnemende scholen aan de hand van de 
Natuur en Milieu Scan, die in het kader van dit project is gemaakt.  
De Natuur en Milieu Scan is bedoeld als een eenvoudig hulpmiddel, dat scholen helpt bij het 
articuleren van hun (onderwijskundige) vragen en behoeften. In paragraaf 3.2 staat de 
ontwikkelde Natuur en Milieu Scan centraal. 
 
De Scan is ook de basis voor het ontwikkelen van “arrangementen” rond natuur en 
milieuvraagstukken. Arrangementen, die enerzijds inpasbaar zijn in het curriculum 
(kerndoelen, eindtermen) en anderzijds ruimte bieden voor een vernieuwende aanpak. De 
docent is hierbij de spil: zijn wensen (en verplichtingen) vormen het start- en eindpunt.  
In de periode augustus – december 2010 hebben de 10 deelnemende scholen naar geschikt 
lesmateriaal gezocht en hebben zij dat in de meeste gevallen samengesmeed tot een 
arrangement. Dit proces heeft Codename Future intensief begeleid.  
 
De vindbaarheid van het NME materiaal vormt een ander belangrijk punt in dit onderzoek.  
De verschillende zoekmachines zijn beoordeeld door de docenten en in deze rapportage 
wordt inzichtelijk gemaakt waar verbeteringen gewenst zijn. Zo ontstaat er een goed beeld 
van hoe de docenten (de vraagkant VO) staan ten opzichte van  NME materiaal, maar vooral 
ook hoe zij aan dit materiaal zijn gekomen en hoe toegankelijk het NME materiaal op dit 
moment is. Deze punten komen allen aan bod in hoofdstuk 3.3.: het zoek- en vindgedrag 
van de deelnemende docenten. 
 
Uit deze begeleiding is naar voren gekomen dat de 10 scholen onder te verdelen zijn in vier 
verschillende groepen. Die indeling komt voor rekening van Codename Future en is 
gebaseerd op de ervaringen met de deelnemende docenten op basis van  hun zoek-, vind- 
en beoordeelgedrag. Docenten vertonen op deze onderdelen verschillend gedrag. Ook de 
manier waarop de inbreng van Codename Future werd benut speelt bij die indeling een rol.  
De vier typen scholen zijn als volgt benoemd: 

1. De onderzoekende adequate school  
2. De zoekende experimenterende school  
3. De laissez faire school 
4. De kritische school  
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In paragraaf 3.4. staat een beschrijving van de bovenstaande vier typen. De lezer krijgt 
daarmee inzicht hoe scholen een arrangeerproces doormaken. En waarom scholen daarin zo 
kunnen verschillen. We gaan ervan uit dat deze vier typen als voorbeelden voor veel VO-
scholen kunnen dienen.   
In  paragraaf 3.5. staat het begeleidingstraject centraal. Welke rol heeft Codename Future 
vervuld? Welke soorten van begeleiding hadden welk effect , bij welk type school?  
Tot slot volgen de aanbevelingen en conclusies. 
 
Samengevat: 

• In paragraaf 3.2. wordt de waarde van de NME Quickscan besproken. 
• In paragraaf 3.3. worden vier categorieën "arrangeerscholen" beschreven. 
• In paragraaf 3.4. wordt het zoek-, vind- en beoordeelgedrag van de docenten van de 

deelnemende scholen beschreven. 
• In paragraaf 3.5. staat het begeleidingsproces centraal. 
• Tot slot volgen de aanbevelingen en conclusies.  

3.2. De Natuur en Milieu Scan 

3.2.1. De totstandkoming van de scan 
Om de NME scan te maken werd een werkbijeenkomst georganiseerd (een verslag van de 
werkbijeenkomst is te vinden als bijlage 1). De werkbijeenkomst had als uitkomst dat de 
scan zich zou moeten richten op aansluiten bij het curriculum. Daarbij was een belangrijke 
overweging dat de aanwezigen de docent een centrale rol wilden geven bij het afnemen van 
de scan. Docenten zijn degenen met wie uiteindelijk moet worden samengewerkt bij het 
implementeren van NME materiaal. Er werd daarom ten behoeve van de pilot op 10 scholen 
een nieuwe (papieren) scan gemaakt, die vooral bedoeld was om in gesprek te gaan met 
een docent. Op basis van de ervaringen op de 10 pilotscholen is een digitale versie gemaakt 
van de scan, die te vinden is op een website.  
 

  
 
De Natuur en Milieu Scan richt zich niet op de vraag naar de aandacht voor natuur en milieu 
op de school, maar op de onderwijskundige prioriteiten. Dat gebeurt door op een aantal 
cruciale onderdelen de actuele situatie op de school in kaart te brengen en samen met de 
docent de gewenste situatie te formuleren. Daarbij is aandacht voor de docent als 
professional, maar ook voor de docent als individu. Het resulteert in een figuur, waaruit in 
een oogopslag blijkt waar onderwijskundig gezien kansen liggen om de school te 
ondersteunen met NME materiaal. Het gaat er dan om leermiddelen aan te reiken, waarmee 
de docent zijn onderwijskundige doelstellingen kan realiseren; de scan werkt als een paard 
van Troje: het NME materiaal wordt de school "binnengesmokkeld" via een 
onderwijskundige scan. 
 

De vragen van de Scan zijn bijgevoegd als bijlage 2. 
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3.2.2. De inzet van de scan 
De scan is afgenomen bij tien scholen, die deelnamen aan de gehele pilot, maar ook nog bij 
een elfde school: Wellant College Boskoop. Als gevolg van personele wisselingen besloot 
deze school in tweede instantie niet mee te doen. Daarop werd de school MBO Landstede 
toegevoegd aan de pilot.  
 

School Plaats 

datum 

Scan namens school 

namens 

Codename 

Scan en arrangeertraject 

Wellant College Westvlietweg Den Haag 15 juni Otto Pannevis Aart Hageman 
Twickel Borne 
 

Borne 
 

15 juni 
 
Engelbert Wensink 
Roger Neeskens 

Gerrit Vledder 
 

Thamen Uithoorn 
 
 

Uithoorn 
 
 

16 juni 
 
 

Hama Jamal 
Herman Spekman 
Marjolein Pollen 

Aart Hageman 
 
 

NSG Groenewoud 
 

Nijmegen 
 

18 juni 
 
Lous Lieber 
Harrie van Kamphuis 

Gerrit Vledder 
 

Wim Gertenbachcollege 
 

Zandvoort 
 

21 juni 
 
Bas Kee 
Mark Hooiveld 

Gerrit Vledder 
 

Zandvliet College Den Haag 28 juni Nienke Wieringa Gerrit Vledder 

Wellant College Ottoland Ottoland 1 juli Hans Mes Aart Hageman 

Amadeus Lyceum Vleuten 25 aug. Jeroen Nagtegaal Marije v.d. Vlis 

Coenecoop College Boskoop 26 aug. Jan van Alphen Marije v.d. Vlis 

MBO Landstede Raalte 20 okt. Roswita de Groot Marije v.d. Vlis 

Alleen NME Scan 

Wellant College Boskoop Boskoop 18 juni Thijs Vermeulen Aart Hageman 
 
De papieren scan, waarmee  uiteindelijk in de pilot is gewerkt, is op verschillende manieren 
ingezet. Het ging om een heel nieuw instrument en het afnemen zelf leverde ook inzicht op 
in de bruikbaarheid van het instrument. Daarbij bleken sommige vragen niet geschikt om te 
"scoren" met een cijfer (Lesgeven of coachen?) en zaten er wat dubbelingen in. Ook was er 
de zoektocht naar de beste manier om snel te kunnen overzien waar kansen lagen. Dat 
bleek het beste te kunnen door de vragen op twee manieren aan de orde te stellen: 

• hoe is de situatie nu 
• hoe zou je het graag willen 

 
Bij het afnemen van de scan bleek de keuze om in gesprek te gaan met de docent goed uit 
te pakken.  De geïnterviewde docenten vonden het interessant om stil te staan bij Natuur en 
Milieu thema’s in de bredere context van onderwijskundige, bestuurlijke en organisatorische 
zaken. De waan van de dag zorgt er vaak voor dat een docent in zijn dagelijkse werk vaak 
niet toekomt aan een gesprek, waarbij alles wat met zijn functie te maken heeft aan bod 
komt: inhoudelijke, organisatorische, onderwijskundige, didactische, visionaire en praktische 
vragen. In alle gevallen ervoer de docent het afnemen van de scan daarom als positief. De 
gesprekspartners voelden zich, simpel gezegd, serieus genomen.  

3.2.3. De uitkomsten van de scan 
\ 

Deze rapportage is openbaar. Om te voorkomen dat de informatie te herleiden is tot de 
individuele scholen is ervoor gekozen te rapporteren in algemene termen. De opdrachtgever 
beschikt over een versie, waarin de individuele scans per school zijn uitgewerkt. 
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De Natuur en Milieu Scan bleek uiterst interessant om als startpunt van een arrangeertraject 
te nemen. De docent heeft zich tijdens de scan met alle onderwijskundige, inhoudelijke, en 
organisatorische aspecten rondom zijn functie beziggehouden en daarmee is een helder 
referentiepunt gecreëerd waar in de vervolgsessies steeds op terug kan worden gevallen.  
Daarnaast zijn de uitkomsten vaak gebruikt om ‘zoektermen en zoekcriteria’ vast te stellen 
voor de docent om vervolgens verder te gaan zoeken naar geschikt lesmateriaal over een 
NME thema. Daarmee wordt ook de doelstelling en inhoud van het arrangement in wording 
concreter. Dit werkte heel goed.  
 
Tijdens het arrangeerproces blijkt echter wel dat de uitkomsten van de Quikscan minder 
belangrijk worden voor de docent. De docent concentreert zich helemaal op het zoek-, vind- 
en beoordeelproces van lesmateriaal en denkt niet meer aan de uitkomsten van de scan. 
Deze uitkomsten zijn namelijk ook weer bijgeschaafd in een verdiepingsgesprek dat het 
vervolg was van de scan. In dat verdiepingsgesprek zijn thema en doelstelling van het 
arrangement vastgesteld.  
 

Observaties 

1. De scan kan in sommige gevallen ook als ‘draagvlakinstrument’ dienen. De scan kan 
ingezet worden om het gesprek op te starten met docenten en de directie. Je creëert 
daarmee een nieuwe beginsituatie en van daaruit kunnen dus ook nieuwe stappen gezet 
worden. Voor docenten is het ook fijn als de directie direct betrokken is bij een 
arrangeertraject. Zij voelen zich dan gesterkt in het maken van hun keuzes, want die 
moet je continu maken: Kan ik een hoofdstuk uit de methode overslaan? Moet ik het 
arrangement perse beoordelen? Mag ik een hoofdstuk later in het jaar behandelen? Sluit 
het arrangement wel goed aan bij het PTA (programma Toetsing en afsluiting)? Al deze 
en andere vragen maken de arrangerende docent onzeker. De scan kan dan een nieuw 
startmoment zijn, waardoor de docent zich gesterkt voelt in zijn arrangeerproces.  

2. NME centra zouden, samen met klanten uit het onderwijs, de scan ook goed kunnen 
inzetten. Als eerste gesprek krijgt de NME’er een helder beeld van de situatie en de 
klant zelf ook. Van daaruit kunnen makkelijker vervolgstappen worden gezet.  

3. In de praktijk blijkt dat er in het uiteindelijke arrangement heel andere producten 
voortkomen dan verwacht tijdens het afnemen van de scan.  De scan is veelomvattend, 
terwijl  de docent voor het maken van een arrangement in eerste instantie op zoek gaat 
naar inhoudelijk materiaal dat goed aansluit bij zijn methode.   

  
Samengevat 

• Uit de scan komt helder naar voren waar en hoe aandacht wordt besteed aan Natuur 
en Milieu in de gescande school (feitelijke situatie).  

• Uit de scan wordt ook duidelijk of bepaalde thema’s meer aandacht moeten 
verdienen in de toekomst. 

• Uit de scan wordt duidelijk waar aanknopingspunten zijn voor de inzet van 
vervangende, c.q. aanvullende leermiddelen rond natuur- en milieuvraagstukken 
(schoolcurriculum).  

• Uit de scan kunnen helder zoektermen en zoekcriteria worden geformuleerd voor het 
NME arrangement  in wording. 

• Uit de scan kan als een krachtig startpunt neergezet worden zodat het een zekere 
weg baant voor het verdere proces. (scan als ‘draagvlakinstrument’ inzetten) 

• De scan is echter geen document waar steeds weer op wordt teruggrepen, daar voor 
is het te omvangrijk . 

3.3. Zoeken - vinden - arrangeren: zoekmachines 
Met de Natuur en Milieu Scan werd de basis gelegd voor het ontwikkelen van 
“arrangementen” rond natuur en milieuvraagstukken.  
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Een (educatief) arrangement is een diversiteit aan leermiddelen die een docent bij elkaar 
zoekt om zijn onderwijs in te richten. Codename Future gaat er vooralsnog vanuit dat 
daarbij de methodes van de (grote) educatieve uitgevers de basis zullen blijven vormen.  
Zie voor meer informatie bijlage 4. 

 
Arrangementen, die enerzijds inpasbaar zijn in het curriculum (kerndoelen, eindtermen) en 
anderzijds ruimte bieden voor een vernieuwende aanpak. De docent is hierbij de spil: zijn 
wensen (en verplichtingen) vormen het start- en eindpunt. Om arrangementen te kunnen 
samenstellen moet de docent op basis van zijn behoeftes op zoek naar geschikt materiaal. 
Daarvoor zijn zoekmachines beschikbaar. Zoekmachines zijn bedoeld om "de zoeker", in dit 
geval docenten, te helpen bij het vinden van relevant digitaal ontsloten materiaal.  
 

Digitaal ontsloten materiaal is materiaal dat vindbaar is via internet. Dat kan digitaal 
materiaal zijn, maar ook een beschrijving op internet van bijvoorbeeld een leskist. 

 
De relevantie van zoekmachines zit vooral in het bestaan van collecties van aanbieders. 
Aanbieders zijn er in een grote diversiteit. Om te beginnen de (grote) educatieve uitgevers, 
maar ook bibliotheken, Digischool, VO Content, Teleblik, Beeld en Geluid, enzovoort. En 
natuurlijk het aanbod van het NME veld, dat nu te vinden is via NME Podium.  
 
Om het goede materiaal te vinden en/of te gebruiken kunnen "zoekers" gebruik maken van 
verschillende tools. 
1. Vrijwel iedere aanbieder beschikt over een eigen zoekfunctie, die het mogelijk maakt op 

basis van zoekwoorden te zoeken binnen het eigen aanbod van die aanbieder. 
2. Er zijn diverse portals (catalogi), die een zoeker in staat stellen te zoeken - vinden - 

oriënteren. Voorbeelden zijn SLO Leermiddelenplein en De Gids (van de bibliotheken). 
Hier kan de zoeker "open" (gratis) en "gesloten" (betaald) materiaal vinden van een 
groot aantal aanbieders en deze informatie inzien, c.q. reviews bekijken. 

3. Er zijn portals (gebruikerstools) die een zoeker in staat stellen te zoeken - vinden - 
arrangeren. Het voorbeeld hiervan is Wikiwijs. Hier kan de zoeker alle gratis 
beschikbare materiaal vinden en inzien, maar ook arrangeren voor eigen gebruik. 

4. Er zijn de zoekmachines van Internet. De bekendste is Google. Met deze zoekmachines 
kan het hele Internet worden afgezocht. De oogst is dan zo goed als de ingetypte 
zoekcriteria en de fijnmazigheid van de zoekmachine.  

 
Voor het samenstellen van arrangementen is door de 10 aan deze pilot deelnemende 
scholen gebruik gemaakt van diverse websites/zoekmachines. De meest gebruikte:  

• Wikiwijs  
• Google  
• SLO Leermiddelenplein 
• NME Podium 
• Codename Future  

 
Hierna doen we daarvan verslag. Daarbij willen we een belangrijke kanttekening plaatsen. 
Het "digitaal zoeken" van lesmateriaal is nog volop in ontwikkeling.  

• Er is nog volop discussie over het al dan niet kosteloos beschikbaar stellen van 
digitale content. 

• De collecties zijn nog verre van compleet en/of zijn nog niet voorzien van de goede 
"vindcriteria" (metadata). 

• De zoekmachines zijn nog volop in ontwikkeling. Bijvoorbeeld Wikiwijs is nog lang 
niet uitontwikkeld. Noch wat betreft de beschikbare collecties, noch wat betreft de 
beschikbare tools op deze site.  

 
Dat betekent dat de hierna beschreven ervaringen momentopnames zijn.  
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3.3.1. Wikiwijs 
De zoekmachine ‘Wikiwijs’ wordt door de docenten van het type ‘onderzoekend -adequaat’ 
slecht beoordeeld (vergelijk paragraaf 3.4. voor een uitwerking van vier typen scholen).   

- De docenten vinden de kwaliteit van het gratis lesmateriaal vaak slecht. Zo komt het 
docenten bij de resultaten materiaal van leerlingen tegen. (Powerpoints, webquests)  

- De zoekkwalificaties komen in veel gevallen niet overeen met de zoekresultaten. De 
docenten vulden bijvoorbeeld 3 vmbo – t in en kregen dan vervolgens zoekresultaten 
voor de brugklas of lager. 

- Daarnaast vonden de docenten het vervelend dat zij vaak hun adresgegeven en 
schoolgegevens moesten invullen. Zij werden te vaak doorgelinkt en kwamen dan 
nog niet bij het juiste lesmateriaal. Zij raakten zogezegd vaak de weg kwijt. Dit 
ontmoedigde de docent. 

- De zoek en vindstructuur  vonden velen nog niet gebruikersvriendelijk genoeg.  De 
docent vindt het prettig als hij in een oogopslag kan zien of lesmateriaal geschikt of 
niet. Bij Wikiwijs moet je nu te vaak doorklikken om te zien wat voor vlees je in de 
kuip hebt. Alle irrelevante informatie moet niet worden getoond en in één oogopslag 
moet duidelijk zijn: Wat is dit? Wat heb ik eraan? Hoe kun je het inzetten?  

 
Wikiwijs is nu nog in ontwikkeling en is nu nog niet geschikt om echt goed te kunnen 
arrangeren. Wikiwijs is wel geschikt om ideeën op te doen en misschien een leuke les te 
vinden. Maar echt gedegen arrangeren kan nu nog niet, daarvoor is de kwaliteit en de 
filtering nog niet goed genoeg, waardoor ook de gebruiksvriendelijkheid nog niet optimaal is 
(docenten haken snel af).  

3.3.2. Google 
Google is veel gebruikt en wordt positief beoordeeld. De zoekmachine is bij iedereen bekend 
en hun search engine is heel goed. De wijze van indexeren is zodanig, dat zoeken in veel 
gevallen gewenste resultaten oplevert.  De techniek die Google gebruikt lijkt beter te 
bevallen dan andere onderwijs zoekmachines. Dat heeft overigens waarschijnlijk ook te 
maken met gewenning. Een enkeling snakte naar een zoekmachine à la Google, maar dan 
bestemd voor het onderwijs. En ander vond Google te onoverzichtelijk; het resulteerde in 
een woud aan resultaten. De docenten die Google hebben gebruikt moesten wel veel 
materiaal aanpassen, maar dat vonden zij niet erg. Ook vonden zij het fijn dat er veel 
actueel materiaal opstaat.  

3.3.3. SLO leermiddelenplein  
De zoekmachine van SLO wordt over algemeen redelijk positief beoordeeld, maar er blijkt 
weinig materiaal van te worden gebruikt. Het materiaal dat er op staat is dus blijkbaar 
minder toegankelijk dan dat, wat op Wikiwijs staat. Of er is moeilijker bij te komen, wellicht 
omdat je naar verschillende websites wordt geleid en dan de weg kwijt kunt raken.  
Het positieve aan SLO/leermiddelenplein zijn de reviews. De docenten vinden deze reviews 
heel belangrijk omdat zij meteen kunnen zien of het materiaal past bij datgene waarnaar ze 
op zoek zijn en ook of het de gewenste kwaliteit heeft.    

3.3.4. NME Podium 
Een gewone website, in eerste instantie bestemd voor het NME veld en de echte 
geïnteresseerden in NME.  De docenten hebben ook op deze site gezocht naar geschikt 
lesmateriaal. Ik heb hen verwezen naar de adreswijzer en via deze wijzer konden zij naar de 
desbetreffende NME centra bij hen in de buurt komen. Een enkele docent heeft dit gedaan 
en heeft zo zeer waardevol materiaal gevonden. De meeste docenten zijn de weg kwijt 
geraakt op de site. De site is een zoekplaatje. Het is niet ontworpen voor docenten. De term 
‘lesmateriaal’ zie je nergens expliciet staan, ook vaak niet op de lokale sites. Het is gewoon 
geen search engine waardoor docenten snel de weg kwijtraken.  
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3.3.5. De Workspace van Codename Future 
In de Workspace (de digitale leeromgeving) van Codename Future hebben sommige 
docenten ook naar geschikt lesmateriaal gezocht. De zoekmachine is te vinden onder de 
knop ‘Arrangeren’. Om te zoeken in de catalogus van Codename Future moet je daarom wel 
eerst contact hebben gehad met een medewerker van Codename Future. De zoekmachine is 
alleen voor ‘klanten’ beschikbaar of via een gastaccount. De docenten vinden de 
zoekmachine, na een uitleg, wel duidelijk. Je kunt echter niet in één oogopslag zien om wat 
voor lesmateriaal het gaat. Dat vonden zij jammer. Het scannen van het lesmateriaal ging 
wel snel, daar ze al in een afgebakende omgeving zaten.  

3.4. Zoeken - vinden - arrangeren: vier typen scholen 
In de periode augustus – december 2010 hebben de 10 aan deze pilot deelnemende scholen 
naar geschikt lesmateriaal gezocht en hebben de docenten dat in de meeste gevallen 
samengesmeed tot een arrangement. Dit proces heeft Codename Future intensief begeleid.  
Tijdens deze begeleiding werd duidelijk dat de docenten verschillend gedrag vertonen bij het 
zoeken, vinden en beoordelen van materiaal, maar ook dat het wel mogelijk is daarin enige 
lijn te ontdekken. Daarbij is ervoor gekozen de 10 scholen te rangschikken in een eigen 
indeling van Codename Future in vier verschillende groepen.  

1. De onderzoekende adequate school  
2. De zoekende experimenterende school  
3. De laissez faire school 
4. De kritische school  

 
Ook de manier waarop de ondersteuning door Codename Future werd benut speelt bij die 
indeling een rol. In deze paragraaf worden de vier typen scholen beschreven. Daarbij is het 
van belang om te onthouden dat elke school natuurlijk verschilt van alle andere. Echter 
binnen de vier groepen vertoont het zoek-, vind- en arrangeergedrag veel gelijkenis. 
Interessant zou zijn om te toetsen in hoeverre de ervaringen op deze 10 scholen 
overdraagbaar zijn op een grotere groep scholen. 

3.4.1. De onderzoekende adequate school  
De onderzoekende adequate scholen vertonen veel overeenkomsten in hun zoek- en 
vindgedrag maar ook bij het beoordelen van lesmateriaal. Van de tien scholen zijn er vier 
scholen waarop dit predicaat van toepassing is. Belangrijk kenmerk: er wordt snel en 
adequaat gewerkt: docenten weten wat ze willen, staan open voor nieuwe informatie en 
durven aan de hand daarvan snel beslissingen te nemen.  
De zoekvraag van deze scholen was vanaf het begin heel helder, in sommige gevallen soms 
zelfs heel specifiek. De doelstelling van iedere school was telkens anders.  
De scholen die onder deze groep vallen zijn:  

• Bij één van deze scholen was de doelstelling het zorgen voor invulling voor een 
projectweek:  negen dagdelen aan materiaal/excursies/workshops. Het project maakt 
onderdeel uit van de projectweek die weer is ingebed in het lesplan. Project werd niet 
getoetst. 

• Een tweede school zocht een vakoverstijgend project voor biologie en aardrijkskunde 
om ervoor te zorgen dat de leerlingen meer de samenhang tussen deze vakken gaan 
zien. Het project is een aanvulling op de methode, wordt wel getoetst. 

• Bij de derde school ging het om het vullen van lessen  natuurkunde binnen een al 
bestaand project over de VOC. Het project maakt officieel onderdeel uit van 
projectonderwijs en wordt dus ook beoordeeld en getoetst. 

• Bij de vierde school betrof het een methodevervangend project over duurzaamheid 
waarbij de leerlingen met andere werkvormen kennismaken dan zij gewend zijn. Het 
project wordt beoordeeld en maakt logisch onderdeel uit van het lesplan. 
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Bij deze groep docenten is de kennisdeling onderling groot. Ze weten van elkaar wat er al is 
en wat ze dus nog nodig hebben. Zij kunnen in korte tijd inschatten of zij een zoekmachine 
gaan gebruiken of niet. Zij hebben gebruik gemaakt van de zoekmachine Wikiwijs, Google, 
SLO Leermiddelenplein en de overkoepelende site van NME: NME podium.  

• Het materiaal op de zoekmachine ‘Wikiwijs’ beoordelen zij kritisch. Materiaal is 
volgens deze docenten niet onderhevig geweest aan redactie en daarom is de 
kwaliteit van het gratis lesmateriaal  in veel gevallen niet goed. Ook kloppen de 
zoektermen niet met de hits die er verschijnen.  

• Het ‘SLO leermiddelenplein’ wordt beter beoordeeld. De reviews zijn volgens de 
docenten gedegen en het materiaal heeft over het algemeen een hogere kwaliteit. 
Toch wordt het materiaal van SLO niet vaak ingezet. De reden daarvan is het 
lesmateriaal toch vaak niet blijkt te passen in het arrangement. Daarnaast is veel van 
het materiaal dat op de SLO site staat niet gratis. En het gratis materiaal is vaak niet 
goed te downloaden. De docent  wordt weer geleid naar een andere site en dan raakt 
hij/zij vaak de ‘weg’ weer kwijt.   

• Google’ wordt  veel als zoekmachine gebruikt. De meeste docenten vinden ‘Google’ 
prettig.  Sommige docenten vinden het ‘woud’ te groot en verlangen naar een 
onderwijskundige zoekmachine waar je op een oogopslag weet of materiaal geschikt 
is of niet.   

 
Er is slechts sporadisch contact opgenomen met een NME centrum. De reacties zijn dan wel 
positief.  Zo heeft één van de scholen een regionaal NME centrum benaderd om te zoeken 
naar passend lesmateriaal voor hun vakoverstijgend project aardrijkskunde en biologie.  De 
docenten zijn onder de indruk van de servicegerichtheid en dienstbaarheid van de NME 
centrum uit Haarlem. Zij vinden het jammer dat zij de NME dienst niet kenden.  Zij geven 
dan ook als advies mee: "zet de poorten van heel het NME veld open"! 
Docenten van de "onderzoekende adequate school" zoeken puur inhoudelijk, op thema en 
niveau. De methode is niet perse leidend. Het NME arrangement maakt doorgaans deel uit 
van een groter geheel en is daarmee ingebed in het lesplan. De scholen werken zelfstandig, 
zij vinden de procesbegeleiding  door Codename Future  waardevol. Met name de informatie 
over de verschillende zoekmachines en de aanvullende  informatie over het NME 
materiaal/veld stellen zij zeer op prijs.  

3.4.2. De zoekende experimenterende school 
Van de tien pilotscholen zijn er ook vier scholen die voor het eerst een arrangement 
samenstellen. Deze scholen weten van te voren niet precies waar ze aan beginnen. Ze 
hebben daarom behoefte aan begeleiding. De scholen missen vaak het overzicht over het 
arrangeerproces, dat komt pas gaandeweg op gang.   
De doelstellingen van deze scholen kwamen redelijk met elkaar overeen: 

• ervaring opdoen op het gebied van arrangeren (twee scholen). 
• het leren leuker maken voor de leerlingen (twee scholen). 
• leerlingen de samenhang tussen vakken laten zien (twee scholen). 
• Lesstof actueler maken  (één school). 

 
Het bepalen waaruit het arrangement zal moeten bestaan nam bij deze scholen meer tijd in 
beslag dan bij de eerstgenoemde groep (onderzoekend adequaat). Het bepalen van het doel 
en met name het bepalen van de inhoud was bij de meeste scholen een zoektocht naar wat 
mogelijk was binnen het lesplan en lestijd. Bij sommige scholen duurde het twee sessies van 
1,5-2 uur om de doelstelling en de zoekvraag concreet te maken.  
Deze scholen vinden het moeilijker om het arrangement ergens ‘onder te brengen’.  De 
scholen zijn doorgaans minder flexibel.  Ruimte- en tijdgebrek kunnen ervoor zorgen dat 
inhoudelijke beslissingen worden aangepast en dat de thema’s ook weer kunnen worden 
aangepast. Het NME arrangement wordt daarmee gezien als iets erbij, het arrangement 
maakt niet altijd logisch onderdeel uit van grote geheel.  
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Er wordt inhoudelijk thematisch gezocht en op niveau. De methodes zijn leidend.  
• De zoekmachines ‘Wikiwijs’, ‘SLO Leermiddelenplein’ leveren bij de meeste scholen 

veel bruikbaar materiaal op. Het gevonden materiaal werd door sommige scholen 
niet meteen beoordeeld, door andere weer wel. Bij de groep adequaat/onderzoekend  
gebeurt deze stap automatisch, bij deze groep (zoekende/experimenterende school) 
is het dus niet vanzelfsprekende stap.   

• Zoekmachine ‘Google’ is populair bij de meeste scholen die tot groep behoren en 
levert veel hits op. Echter, sommige scholen vinden het moeilijk om  in te schatten 
hoeveel tijd zij kwijt zullen zijn met de kwaliteitsborging en de aanpassing van het 
lesmateriaal voor de leerlingen dat zij op ‘Google’ vinden. Ook het overzicht op het 
proces van het arrangeren zelf, dus hoe je de verschillende componenten tot één 
geheel smeed, was voor de meeste scholen onduidelijk. De meeste van deze scholen 
hebben moeite met het neerzetten van een structuur.  

 
Deze scholen hebben geen gebruik gemaakt van het NME veld. Via de site NME podium.nl 
hebben zij gezocht naar passend lesmateriaal. Daaruit is niets geschikts boven komen 
drijven. Zij gaven aan dat het een ingewikkelde site was.   

3.4.3. De laissez faire school 
Binnen dit onderzoek is er één school geweest waar het arrangeertraject niet goed is 
verlopen.  Het arrangeertraject is bij deze school bij nader inzien een te grote stap geweest. 
De teamleider onderbouw heeft niet gedurfd om de arrangeeropdracht uit te zetten naar het 
docententeam Mens en Natuur. Deze school heeft zich verkeken op het onderzoek en op de 
uitvoering van het project. Daarom hebben we in een vroeg stadium besloten om een 
compleet arrangement aan te bieden.  Door Codename Future zijn er vier arrangementen 
voorgesteld om te kunnen uitvoeren. De vier arrangementen heeft de betrokken teamleider 
nog niet besproken met haar docententeam. Uit deze school is dus ook nog niets concreets 
gekomen.  
 
De indruk bestaat dat deze school vooral geholpen zou zijn met standaardpakketten, die 
gemakkelijk inpasbaar en uitvoerbaar zijn. De prioriteit van het zelfstandig arrangeren bleek 
bij nader inzien niet groot genoeg.  Het is heel goed mogelijk dat deze school representatief 
is voor meerdere scholen. Uit deze pilot kan dat nog niet geconcludeerd worden, daarvoor is 
aanvullend onderzoek nodig.  

3.4.4. De kritische school 
Van de tien scholen is er één school heel kritisch. De school is vol enthousiasme begonnen 
aan het NME arrangeertraject. Echter, al snel bleek dat het gratis materiaal dat via de 
zoekmachines van het ‘SLO’ en ‘Wikiwijs’ beschikbaar is niet aan de eisen voldeed van de 
school. Zij hebben er daarom uiteindelijk voor gekozen om zelf te gaan ontwikkelen in plaats 
van te gaan arrangeren.  
 
Deze school weet heel goed wat er nodig is aan materiaal en wat ze met het arrangement 
willen. Het arrangement maakt onderdeel uit van een leerlijn ‘Science’.  Het arrangement 
wordt vergeleken met een project van vorig jaar waarvan de docenten de kwaliteit niet zo 
goed vonden. Leerlingen vonden dat project te droog en het sloot niet goed aan bij hun 
belevingswereld. Het nieuwe arrangement moet dat wel doen. Dat is de doelstelling. Voor 
het project worden twee dagen uitgetrokken en het project moet aan inhoudelijke, 
onderwijskundige en didactische eisen voldoen. 
De docenten zijn "wetenschappelijk" ingesteld en hebben een goed netwerk. Zij kennen 
ontwikkelaars en kennen de makers van kwalitatief hoogstaand lesmateriaal.  Ook zijn de 
banden met het SLO nauw. De term leerlijn valt bij deze kritische school dan ook veelvuldig 
(in tegenstelling tot andere scholen waar dat helemaal niet het geval is). Dat komt met 
name doordat zij zelf een leerlijn ontwikkelen.   
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Er wordt inhoudelijk, thematisch, op werkvormen, op didactiek, op niveau  en op leerlijnen 
gezocht. Doordat de eisen hoog zijn van deze school en ze al ervaring hebben op het gebied 
van arrangeren en ontwikkelen, bleek al snel dat zij ‘Wikiwijs’ niets vonden. Het materiaal 
op Wikiwijs voldeed niet aan de eisen van de school. De docenten hebben daarbij wel 
gezegd dat hun eisen wellicht moeten worden bijgesteld.  Al met al zijn deze docenten tot 
de conclusie gekomen dat zij zelf het materiaal gaan ontwikkelen omdat zij niet willen 
tornen aan de eigen eisen. Het vinden van geschikt bestaand materiaal dat voldoet aan alle 
eisen, bleek niet haalbaar te zijn.  

3.5. Zoeken  - vinden - arrangeren: procesbegeleiding Codename Future  
In deze paragraaf wordt de rol van Codename Future beschreven, refererend aan de 
indeling van de typen zoals beschreven in paragraaf 3.3.. Dat gebeurt door de 
vervolgstappen, aansluitend op de quickscan, chronologisch te beschrijven. 
 

1. Dieptegesprek: uitgaande van de resultaten van de Quickscan worden zoekcriteria en 
zoektermen vastgesteld. Ook wordt de doelstelling van het arrangement geformuleerd.  
 

2. Informatie over zoekmachines: introductie van de verschillende zoekmachines: 
SLO, Wikiwijs, Codename Future en NME Podium. Daarna de verschillende 
zoekmachines uitproberen en beoordelen. Wat zijn positieve en wat zijn negatieve 
zaken?   
 

3. Begeleiding tijdens het zoeken. De docenten hebben zoekverslagen verstuurd. Aan 
de hand van de zoekverslagen werd commentaar geleverd. Commentaar bestond uit 
structuuropmerkingen, en opmerkingen over de kwaliteitsborging en de ontsluiting. 
 

4. Advies uitbrengen aan de hand van zoekverslagen. Nadat alle zoekverslagen 
binnen waren en de docenten zelf een logische volgorde hadden bepaald werd 
gezamenlijk aan de slag gegaan om het arrangement in wording een verbeterslag te 
geven. Waar moet vervangend materiaal nog worden aangepast? Is de tijdsduur wel in 
orde? Is het niveau goed? Is de lay-out wel didactisch verantwoord?  
 

5. Begeleiden van het neerzetten van een structuur. Bij de scholen, die onder het 
type ‘zoekend/experimenterend vallen, vonden docenten het moeilijk om een structuur 
van het arrangement neer te zetten. In een adviesgesprek met Codename Future werd 
deze structuur neergezet en werd aan de hand daarvan het gevonden materiaal nader 
beoordeeld. Bij het type school ‘onderzoekend adequaat’ was dit minder het geval. Bij 
het type ‘kritische school’ ook niet, omdat zij zelf al vanuit eisen en voorwaarden naar 
lesmateriaal kijken en gewend zijn om lesmateriaal te beoordelen.  
 

6. Advies over selectie van de verschillende componenten, de volgorde en tips 

over de uitvoering. Bij onderzoekend adequate scholen fungeerde Codename Future 
meer als feedbackpartner dan als adviseur. De scholen waren zich goed bewust van de 
onderwijskundige valkuilen van het arrangement of hadden zo’n specifieke vraag dat 
de volgorde van het arrangement al meteen heel expliciet deel uitmaakt van een 
groter geheel.  
Bij het type ‘zoekend/experimenteerde school was het structureren van groter belang 
en waren de tips van Codename Future  altijd heel waardevol. De docenten van dit 
type denken vaak in termen van een ‘leuke les’ en dreigen daarbij de structuur en het 
behalen van het leerdoel te vergeten.  

 

Voor gebruikers van de digitale quickscan plaatst Codename Future een lijst met 
arrangeertips op de website, waarop de scan wordt gepubliceerd. Daarbij zullen de in het 
kader van dit project opgedane ervaringen leidend zijn. 
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3.6. Zoeken - vinden - arrangeren: conclusies 
Binnen dit project hebben scholen ervaringen opgedaan met het 'arrangeren' met digitaal 
lesmateriaal dat over NME thema’s gaat. Hoogstwaarschijnlijk is het zo dat hoe meer 
lesmateriaal digitaal wordt ontsloten, hoe meer docenten uiteindelijk zullen arrangeren. 
Deze ontwikkeling lijkt onvermijdelijk, maar staat nu nog in de kinderschoenen. Om deze 
ontwikkeling nog meer te stimuleren dient er heel goed naar de wensen van de docent te 
worden gekeken als het gaat om 'zoeken' en 'vinden'.  
Grootste probleem is dat de wensen van de docenten niet standaard zijn en het lesmateriaal 
vaak nog niet goed is ontsloten. Daarom heb je in deze fase adviseurs nodig, die goed 
kunnen analyseren om wat voor type docent het gaat, hoe hij zal zoeken en vinden en welk 
type zoekmachine daar het beste bij past. Daarnaast blijken de meeste zoekmachines voor 
het onderwijs nog niet optimaal te functioneren.  De zoek en vindstructuur moet, kortom, 
nog een stuk gebruikersvriendelijker worden.  
Uit het onderzoek blijkt dat docenten het heel belangrijk en prettig vinden als ze in één 
oogopslag kunnen zien of lesmateriaal geschikt is of niet. Alle irrelevante informatie moet 
niet worden getoond. Docenten willen bij zoekresultaten kunnen beoordelen:  

• Wat is dit?  
• Wat heb ik eraan?  
• Waarvoor is het eerder gebruikt?  
• Hoe kun je dit materiaal inzetten? 

 
Met name Wikiwijs voldoet nog onvoldoende aan de wensen van docenten. Ze moeten nu te 
vaak doorklikken om het materiaal te kunnen beoordelen. Er dient bij 'Wikiwijs' nog een 
kwaliteitsslag geleverd worden, waarbij de vraagbehoefte van docenten centraler moet 
staan. Overigens, ook heel praktische verbeteringen zijn nodig. Het moet niet mogelijk zijn 
dat een zoekopdracht naar docentenmateriaal PowerPoint presentaties en webquests van 
leerlingen oplevert. En als wordt gezocht naar lesmateriaal voor het tweede leerjaar is 
materiaal voor de brugklas irrelevant. 
 
Dit onderzoek vond plaats onder tien scholen. De resultaten zijn dus niet representatief. 
Toch hebben we op basis van deze eerste ervaringen voor wat betreft het zoek- en 
beoordeelgedrag van docenten een indeling in vier typen scholen gemaakt. We denken dat 
deze indeling de inzichten op een relevante manier bundelt. Het maakt het mogelijk om 
gerichter aan de slag te gaan met de resultaten van dit onderzoek, om te beginnen als het 
erom gaat te adviseren waaraan docenten behoefte hebben als zij gaan arrangeren. 
Codename Future is zeer geïnteresseerd het onderzoek uit te breiden naar meer scholen.  
 
Codename Future is door dit onderzoek gesterkt in haar verwachting dat het onderwijs meer 
en meer gebruik zal maken van het concept "educatief arrangeren" om te komen tot een 
effectiever en uitdagender gebruik van beschikbare leermiddelen. Dat biedt kansen voor 
externe partijen, zoals Codename Future en NME organisaties, om de eenzijdige oriëntatie 
van docenten op "de methode" te doorbreken. Maar vooralsnog is de realiteit dat "de 
methode" voor docenten het hart vormt van hun aanbod aan de leerlingen. Om echt 
effectief  te kunnen inspelen op deze ontwikkeling is het dus van belang goed inzicht te 
hebben in de methoden van de (grote) educatieve uitgevers.  
 
Met de digitale quickscan, die als resultaat van dit project vrij beschikbaar komt, kan op 
effectieve manier het gesprek worden aangegaan met docenten over hun onderwijskundige 
wensen en behoeften. Als tegelijkertijd het NME aanbod verder wordt ontsloten op basis van 
die wensen en behoefte van de docenten, rekening houdend met hun zoekgedrag, dan kan 
het NME veld nog veel plezier beleven aan de ingeslagen weg.  
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Bijlage 1: Verslag van de werkbijeenkomst d.d. 12 april 2010 
 
Aanwezig: Arjen Wals (Wageningen Universiteit), Ruud Oosterhof (AGDO), Ellen Leussink 
(NME programmabureau), Lindske van Hulst (NME gemeente Den Haag), Henk Notté 
(CITO), Frederik Oorschot (SLO), Michelle Ancher (IVN), Engelbert Wensink (SG Twickel 
Borne), Nick Wieringa (Zandvliet College, Den Haag), Geeske Steeneken en Gerrit Vledder 
(Codename Future). 
 
Afwezig (wegens privéomstandigheden): Hans Mes (Wellantcollege Ottoland), Thijs 
Vermeulen (Wellantcollege Boskoop). Beiden zijn geïnteresseerd in verdere deelname in het 
project. 
 
In het eerste deel verzorgden Ellen Leussink en Gerrit Vledder een inleiding.  
Ellen Leussink vertelde over de doelstellingen van het NME programma en over haar 
activiteiten om het bestaande NME materiaal rond energie, water en groen een plek te 
ontsluiten voor scholen voor PO en VO. Daarbij sluit ze met name aan bij het proces van 
metadatering van digitaal lesmateriaal, zoals dat momenteel plaatsvindt onder regie van 
Kennisnet. 
Gerrit Vledder zette de werkbijeenkomst in het bredere kader van de opdracht die 
Codename Future heeft gekregen van het programmabureau NME om een NME Quickscan te 
ontwerpen en uit te testen op 10 scholen. Daarbij wordt niet alleen de quickscan 
afgenomen, maar wordt ook op basis van de uitkomsten van de quickscan, samen met 
docenten, lespakketten samengesteld waarbij de gehanteerde methode wordt verbonden 
met beschikbaar (digitaal) lesmateriaal rondom water, energie en groen. (De PowerPoint 
presentatie wordt met dit verslag meegestuurd). 
 
In het tweede deel werd gereflecteerd op de inleidingen en werd toegewerkt naar een goede 
basis voor een NME Quickscan. 
 

Beschikbaarheid NME Quickscan 

De NME Quickscan, die wordt ontwikkeld in het kader van dit project zal uiteindelijk (vanaf 1 
januari 2011) beschikbaar zijn op een website op internet en daarmee voor iedereen die 
ermee wil werken. 

 

Vooraf werd opgemerkt dat de vragenlijst die was rondgestuurd van de bestaande (“oude”) 
NME Quickscan hier en daar multi-interpretabel zijn. Bij de nieuwe Quickscan moet daarvoor 
aandacht zijn.   

 
Eerste reactie van de aanwezige docenten: 

Engelbert Wensink reageert in eerste instantie op het verhaal van Ellen over 
arrangementen. Daarbij wordt uitgegaan van een nauwe samenwerking van gemeenten en 
scholen. Engelbert  geeft aan dat dat nog lang geen realiteit is en wellicht een brug te ver.  
 
In reactie op de inleiding van Gerrit geeft Engelbert aan dat de Quickscan zoals hij is (de 
oude) erg ambitieus is. Als je doelstelling is om de docent te helpen met het arrangeren van 
nieuwe lespakketten, dan moet daar het accent op liggen. Doordat er nu ook veel aandacht 
is voor de integratie in de schoolstructuur, wordt het gauw erg abstract. Bovendien gaat het 
eraan voorbij dat het binnenbrengen van een onderwerp via de directie (ook) 
contraproductief kan zijn.  
De docent heeft dan niet het idee dat het bedoeld is als ondersteuning van hem/haar, maar 
als een extra klus voor de schooldirectie. Het is dus van groot belang in te steken op 
docentniveau als je echt met docenten aan de slag wilt.   
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Engelbert ziet met name mogelijkheden om via de Quickscan in kaart te brengen hoe een 
docent de door hem (haar) gehanteerde methode kan verrijken met andere werkvormen. 
Docenten moeten daarbij gesteund worden in het zoeken van de vrije ruimte binnen de 
methode.  
 
Daarnaast ziet hij mogelijkheden via de inzet van vakoverstijgende projecten. Het is dan wel 
van belang te weten wat de school in die sfeer als doet, voordat je een school binnen komt. 
Het kan erg praktisch zijn aan te sluiten bij activiteiten/projectweken die elk jaar terug 
komen. Als een school daar weinig aan doet kan een goed aanbod overigens ook een 
stimulans zijn om dat alsnog te doen. Projecten passen prima binnen het onderwijs, zowel 
als verrijking van de verplichte onderdelen (in plaats van een ander onderdeel) als als 
uitbreiding van wat een docent moet. Het gaat om plezier van de docent.  Het gaat om 
variatie van het vak. 
 
Nick Wieringa onderschrijft Engelberts observatie dat de Quickscan, zoals hij is 
gepresenteerd nogal theoretisch en beleidgericht is. Hij bepleit een hulpmiddel, dat zoveel 
mogelijk op de praktijk van de docent is gericht. Zo geeft hij aan dat hij moeite heeft om 
ICT activiteiten te vinden, terwijl ICT juist een middel is dat dienstbaar zou moeten 
(kunnen) zijn om leermiddelen dynamisch in te zetten. Hij geeft als voorbeeld dat zijn 
school bezig is met een nieuwe locatie en dat leerlingen van het derde jaar via een project 
“de duurzame school” bij de bouw worden betrokken. Leerlingen krijgen de opdracht om 
samen een duurzame school te ontwikkelen. Het is voor ons moeilijk om daar ICT 
ondersteuning bij te vinden. Als een externe partij daarmee zou kunnen helpen, dan is dat 
zeer waardevol. 
 
Volgens Nick is het inpassen van NME in de schoolstructuur heel lastig en moeilijk. Hij zou 
het veel praktischer willen benaderen: maak het leren aantrekkelijk voor de leerling. Het 
gaat dan om een zoektocht naar motiverende leervormen. Leuk om mee aan de slag te 
gaan. De ervaring heeft Nick geleerd dat “gezellig bezig zijn” voor leerlingen met een wat 
lager niveau het allerbelangrijkste is…. En dan zijn projecten erg waardevol.  
 

Na deze eerste reactie uit de scholen ontstaat een levendig en open gesprek: 

 
In eerste instantie wordt besproken hoe je het best een school binnenkomt.  

Helpt het als iemand langs komt om te ondersteunen bij een keuze te maken van NME 
project?  
 

• Volgens Engelbert is een vooruitgeschoven post binnen een school erg belangrijk. Die 
kan het voortouw nemen en andere docenten meeslepen. Je ziet ook vaak dat 
directies zo werken: ze verwijzen door naar de meest betrokken en enthousiaste 
docent. 

• Michelle: de ervaring bij NME centra is dat het te vaak  bij maar één enthousiaste 
docent blijft. Het is dan erg lastig om de rest te betrekken. En als die docent wegvalt, 
heb je een probleem. 

• Nick benadrukt dat volgens hem projecten niet de beste vorm zijn. Docenten worden 
dan onvoldoende uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan met vakoverstijgend 
werken.  

• Ruud heeft moeite met de door Gerrit geïntroduceerde term “nieuwe 
onderwijskundige structuur” als de bestaande methode wordt verrijkt met nieuwe 
werkvormen.   
 
Als het gaat om het insteken op een strategie om te gaan van methode naar 
arrangement zou het moeten gaan over een dynamische onderwijskundige 
structuur. Dat doet meer recht aan het streven naar een centrale rol voor de docent. 
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Het is niet de bedoeling de ene structuur door de andere te vervangen, maar om de 
docent de spil te maken in een dynamisch proces. Volgens Ruud is in dat proces de 
zoektocht naar nieuwe didactische werkvormen het belangrijkste. Daar moet je dus 
als NME veld ook iets te bieden hebben. 

 
In tweede instantie gaat het over het inzetten van de Quickscan.  

Waar zet je op in: de docent of de directie? Waar kom je binnen? Waar moet het over gaan? 
 

• Frederik: SLO hanteert ook een quickscan, die resulteert in een spinnenweb. Visie is 
de belangrijkste vraag.  In dit geval zou de visie ten aanzien van duurzaamheid 
centraal kunnen staan. Op dat niveau kun je verbinding vinden tussen de docent en 
directie. Visie kan een verbindend element zijn tussen directie en docent. 

• Ellen geeft aan dat het het belangrijkste is dat er een gezamenlijke basisvisie is op 
NME. 

• Arjen relativeert dat, omdat scholen inhoudelijk dan eigenlijk overal  een visie 
zouden moeten hebben. Het moet in het onderwijs gaan om samenwerken, 
motiveren, ict, de nabije leefwereld. Didactiek is waar het om gaat en een diversiteit 
in het aanbod: ontdekkend leren, in projecten werken, het benutten van alle 
zintuigen. 
Arjen vindt dat de scan eigenlijk die dynamiek van de school bloot moet leggen. 
Wordt het leren gestuurd door methode, of door de vragen die leerlingen stellen 
(opborrelen) 

• Ruud stelt vanuit zijn ervaringen in de gemeente Amstelveen dat gemeenten (NME 
diensten) voor de uitdaging staan het gemeentelijk (NME) beleid te ontwikkelen 
samen met de school (scholen). Het gaat dan om zoeken naar de verbinding tussen 
de onderwijskundige en maatschappelijke taak van een school.\ 

• Lindske vindt dat het nu teveel gaat over de methode. NME heeft nu juist iets extra’s 
te bieden aan scholen. NME aanbod geeft ruimte aan activiteiten en werkvormen, die 
verder op scholen juist onderbelicht blijven: doen, voelen, beleven, dus juist 
aanvullend op de kennisactiviteiten. 

• Michelle: Er is een onderzoek geweest onder docenten waar ze behoefte aan hebben. 
Daaruit bleek dat dat ook nog per thema scheelt. Voor ieder thema is een ander 
aanbod handig. Zo bleek bij water vraag naar buitenactiviteiten, bij energie was 
meer vraag naar binnenschoolse activiteiten. 

• Henk verlegt het gesprek naar de bestaande Quickscan. Het gaat erom een goede 
combinatie te vinden tussen de horizontale en de verticale lijn. Uiteindelijk moet het 
toch een instrument zijn dat de gebruiker in staat stelt praktisch aan de slag te gaan. 
Het gaat dan om de vragen als: wat zou je willen en hoe vertaal je dat naar de 
praktijk (rooster). In feite moet voorafgaand aan de quickscan al in beeld zijn hoe 
NME een plek heeft op de school. De quickscan moet antwoord geven op vragen als: 

o Hobby van de docent / leerling  
o Actualiteit  
o Relatie met eigen omgeving 

 
In derde instantie gaan we aan de slag met vragen voor de nieuwe NME quickscan. 

Henk geeft aan dat bij een onderzoek van een school eigenlijk drie niveaus relevant zijn: 
leerlingen, docenten en schoolleiding. De vraag is dus niet of je via de docent of de 
schoolleiding binnenkomt, maar dat je zorgt voor de juiste vragen voor ieder niveau.  
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Daarna formuleren de aanwezigen gezamenlijk aandachtspunten per niveau: 
 

1. Vragenlijst voor de docenten (tussen haakjes betekent van secundair belang) 

a. Beginsituatie van de leerling 

b. De didactiek  

c. Leerstijlen. Belangrijk om vaardigheden te laten benoemen: 

i. Samenwerken 

ii. Leren presenteren 

iii. Ervarend leren 

iv. Ontdekkend leren 

v. Gebruik alle zintuigen 

vi. Kunnen omgaan met tegenstellingen 

vii. Perspectief wisseling  

viii. Nu later 

ix. Ruimte perspectief 

x. Hier en daar 

xi. Culturele verschillen 

xii. Afwegingen maken 

 (observatie: het gaat hier in wezen om burgerschapscompetenties) 

d. (Rooster) 

e. (Eindsituatie) 

f. Toetsing 

i. Verslaglegging van rapport 

ii. Andere manier van toetsen 

g. Beginsituatie leerling (wat kan en weet hij al) 

h. (actualiteit = inhoud?) 

 

2. Vragenlijst directie 

a. Voor welke grote uitdagingen staat de school / leermiddelen beleid 

b. Profiel van  de school 

i. Zo breed mogelijk vragen 

c. Kerndoelen 

i. Scholen zijn hiermee niet actief bezig. Ze leunen op hun methode. Het 

is dus van belang de vraag anders te stellen, bv. welke methode 

gebruik je? 

d. Schoolplan 

e. Begin situatie 

f. Methodiek 

g. Budget 

 

Verslag: Gerrit Vledder (met veel dank aan Geeske) 
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Bijlage 2: De vragen van de NME Scan  

2.1. Open vragen 
Over uw school zouden we graag vooraf het volgende willen weten: 
 

Wat zijn de drie belangrijkste doelstellingen?  

Wat zijn de drie belangrijkste knelpunten?  

Waar wordt op dit moment het hardst aan gewerkt?   

Aan welke (maatschappelijke) thema's zou volgens u extra aandacht moeten worden besteed?  

2.2. De docent als professional 
Hier wordt geïnventariseerd waar de docent zich professioneel positioneert.  
 

De docent als professional Actuele situatie Gewenste situatie 

Score 1 2 3 4 1 2 3 4 

1= vind ik het minst belangrijk 

4= vind ik het belangrijkst                 

                  

a.    Leerstijlen (Kolb)                 

Ervaren (feeling)                 

Verwerken (watching)                 

Begrijpen (thinking)                 

Doen (doing)                 

                  

b.    Werkvormen                 

Zelfstandig werken                 

Samenwerken                 

Gebruik ICT                 

Op pad                 

Presenteren                 

Debatteren                 

Projectonderwijs                  

                  

c.    Leren omgaan met verschillen                 

Cultureel                 

Politiek                  

Religieus                 

Man/vrouw                 

Rijk/arm                 

                  

d.    Perspectief wisseling                  

Triple P (People, Planet, Profit)                 

Toen – nu  – later (Chronologie)                 

Hier en daar (Ruimte)                  
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2.3. De docent als individu 
Hier gaat het erom inzicht te krijgen in wat de docent persoonlijk belangrijk vindt. Daarbij 
gaat het om de positie van de docent in de school. Met de onderstaande vragen ontstaat 
een beeld van de ambities van de docent, van zijn speelruimte en van zijn perceptie van zijn 
mogelijkheden binnen zijn team en binnen de school.  
 

De docent als individu en teamwerker Actuele situatie Gewenste situatie  

Score 1 2 3 4 1 2 3 4 

1= vind ik het minst belangrijk 

4= vind ik het belangrijkst                 

                  

1.    Wat moet ik (verplichtingen)                 

a.    Schoolplan                 

b.    Kerndoelen                 

c.    Methodiek                 

d.    Toetsing                 

e.    Burgerschap                 

f.     ICT                 

g.    Rooster                  

h.    Lessen maken                 

2.    Wat heb ik (tools)                 

a.    Methode                 

b.    Aanvullend materiaal                 

c.    Samenwerking met collega’s                 

d.    Inzet leerlingen                  

e.    Diversiteit in werkvormen                 

f.     Rooster                 

g.    Leslokalen                 

h.    Computers                 

i.     Digiborden                 

j.     Elektronische leeromgeving                 

k.    Toetsen                 

3.    Wat mag ik (speelruimte)                 

a.  Ruimte van directie                 

b.  Tijd                 

c.  Samenwerking met collega’s                 

d.  Samenwerking met leerlingen                 

e.  Diversiteit werkvormen  
              (van binnen naar buiten)                 

f.  Contacten leggen buiten school  
             (van buiten naar binnen)                 

g.  Ruimte binnen rooster                 
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Actuele situatie Gewenste situatie  

Score 1 2 3 4 1 2 3 4 

4.    Wat kan ik (vaardigheden docent)                 

a.  ICT benutten als (didactisch) hulpmiddel                 

b.  Diversiteit in Werkvormen                 

c.  Frontaal lesgeven                 

d.  Inspelen op actualiteit                 

e.  Samenwerken met collega’s                 

f.   Samenwerken met leerlingen                 

g.  Contacten leggen buiten school                 

h.  Inzicht in wat leerlingen beweegt                 

                  

5.    Wat wil ik (ambities)                 

a.  Leermiddelen arrangeren (Wikiwijs)?                 

b.  (Zelfstandig) leermiddelen ontwikkelen?                 

c.  Arrangementen van externe partijen?                 

d.  Samenwerken met externe partijen?                 

e.  Leren in leefomgeving?                 

f.   Leren leuk maken?                 

g.  Frontaal lesgeven?                 

h.  Coachend lesgeven?                 

i.   Kennis overdragen?                 

j.   Vaardigheden overbrengen?                 

k.  ICT als hulpmiddel?                 

l.  Gebruik van digitaal lesmateriaal?                 

                  

6.    Wat mis ik (frustraties)                 

a.  Kennis om ambities waar te maken                 

b.  Vaardigheden om ambities waar te maken                 

c.  Overzicht over wat er is  
         (bijvoorbeeld digitaal lesmateriaal)                 

d.  Tijd  om zelf de regie te hebben                 

e.  Ruimte om zelf de regie te hebben                  
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Bijlage 3: Leermiddelen in ontwikkeling  
Als het gaat om het gebruik van leermiddelen zit het onderwijs in een belangrijke 
(overgang)fase. Het onderwijs werkt toe naar een situatie waarin niet langer “de methode” 
(van educatieve uitgevers) bepalend is, maar de docent. Docenten zullen steeds vaker zelf 
lesmateriaal maken, bestaand lesmateriaal aanpassen of lesmateriaal van collega’s of 
andere aanbieders gebruiken om lespakketten op maat samen te stellen. Zij zullen daartoe 
steeds beter in staat zijn door gebruik te maken van ICT. Er komt via internet steeds meer 
gratis content voor het onderwijs beschikbaar. Inhoudelijk (thematisch), maar ook als het 
gaat om didactische werkvormen. ICT biedt bovendien mogelijkheden deze content te 
ordenen: arrangeren. (Vergelijk onder meer: http://openserviceblog.wordpress.com/over-
wikiwijs/ en http://www.leermiddelenvo.nl/).  

3.1. Situatie nu 
Scholen werken met methoden van een educatieve uitgever, die bestaan uit een leerboek en 
een werkboek en eventueel een ICT component. Docenten zijn vertrouwd met “hun” 
methode en hechten veel waarde aan die veilige basis. De eigen inbreng is  het overslaan 
van een hoofdstuk, het verwijzen naar een digitale opdracht of een website en het aangeven 
welke opdrachten uit het opdrachtenboek moeten worden gedaan. 

 

3.2. Digitale revolutie? 
De afgelopen jaren is een groot aanbod ontstaan van digitaal lesmateriaal. Organisaties met 
een inhoudelijke boodschap (overheid, maatschappelijke organisaties, musea en 
mediaorganisaties), maar ook nieuwe uitgevers waagden zich op de markt met exclusief 
digitaal materiaal. Voor de beoogde eindgebruikers, de docenten, is het aanbod vooral een 
onoverzichtelijk ratjetoe. En dus wordt van veruit het meeste materiaal slechts 
mondjesmaat of helemaal niet gebruik gemaakt. 
 
Daarin kwam een kentering toen Kennisnet de regie kreeg en in opdracht van de overheid 
zorgde voor structurering via de introductie van metadata. Alle digitale lesmateriaal dat de 
ambitie heeft een rol te spelen in het onderwijs moet worden gemetadateerd: voorzien van 
metadata op een aantal cruciale onderdelen (niveau, leerjaar, thema, etcetera).  
 
Een belangrijke rol is in dit traject weggelegd voor Edurep, de plek waar digitale, 
gemetadateerde content wordt verzameld en beschikbaar gemaakt. Kennisnet heeft een 
schematische weergave gemaakt van Edurep, die inzichtelijk maakt waar het onderwijs naar 
toewerkt.  
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Dit schema is te vinden op http://edurep.kennisnet.nl/watisedurep/hoewerktedurep.  

 
Het beleid van de overheid is erop gericht deze ontwikkeling te stimuleren. Een belangrijke 
ontwikkeling in dat kader is het initiëren van het Platform Wikiwijs. Wikiwijs is een ambitieus 
project, dat zich vooral richt op het vergroten van de keuzemogelijkheden van docenten bij 
het gebruik van (digitale) leermiddelen. Het achterliggende idee is dat het steeds grotere 
aanbod van digitale en digitaal beschikbare content docenten de ruimte biedt om hun 
onderwijskundige deskundigheid te ondersteunen met passende leerarrangementen. Door 
de bestaande methode te combineren met het maken van nieuw lesmateriaal en/of het 
benutten of aanpassen van beschikbare (digitale) content.  
 
Wikiwijs is ambitieus en vernieuwend. Het sluit aan bij de behoeften van een voorhoede van 
docenten. Maar voordat Wikiwijs door iedere docent wordt gezien als een uitdagend en 
realistisch alternatief voor zijn vertrouwde methode is nog een lange weg te gaan. In de 
woorden van Minister Plassterk:  
  
“Een kleine groep docenten zal naar verwachting gelijk enthousiast met Wikiwijs aan de slag 
gaan maar voor een veel grotere groep docenten zijn verschillende vormen van toegesneden 
ondersteuning en training een zeer belangrijke en gewenste faciliteit. Het ontwikkelen, 
arrangeren en gebruiken van digitaal leermateriaal vraagt namelijk om verschillende soorten 
kennis en kunde bij docenten. De grootste groep die actief met Wikiwijs aan de slag wil, 
zullen gebruikers van open digitaal leermateriaal zijn. Het is daarom met name van belang 
deze groep voldoende ondersteuning te bieden en ik heb hier daarom extra aandacht voor 
gevraagd.” (uit de aanbiedingsbrief van minister Plasterk bij de toezending van het 
programmaplan Wikiwijs)  
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3.3. Relevantie voor dit onderzoek 
De implementatiefase van het project “Natuur en Milieu Scan voor het voortgezet 
onderwijs” is in feite een interventie in het arrangeren van (digitaal) lesmateriaal op 
deelnemende scholen. In het onderstaande schema zijn het afnemen van de Natuur en 
Milieu Scan en het bouwen van een nieuwe onderwijskundige structuur voor Natuur en 
Milieuonderwerpen gevisualiseerd in de kolommen 3 en 5 (nieuw ten opzichte van Edurep-
schema).  

 
Op basis van de in de quickscan gebleken wensen van de docent wordt geschikt en 
beschikbaar (gemetadateerd) materiaal opgehaald. De docent, terzijde gestaan door een 
adviseur van Codename Future of een NME organisatie, maakt vervolgens een keuze uit dit 
materiaal.  

  
 


