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Inleiding 
 

In augustus 2024 wordt landelijk De Nieuwe Leerweg ingevoerd. De gemengde leerweg en de 
theoretische leerweg in het vmbo worden samengevoegd en aan de AVO-vakken wordt een 
praktijkgericht programma toegevoegd. Dit praktische programma wordt afgesloten met een 
schoolexamen.  

Met de invoering van De Nieuwe Leerweg wordt beoogd de overstap naar mbo-4 of Havo te verbeteren 
en leerlingen beter voorbereid te laten kiezen voor vervolgonderwijs. Dat is nodig, omdat veel leerlingen 
nu moeite hebben met goed kiezen en met de vaardigheden die van hen gevraagd worden in het 
vervolgonderwijs.   

In dit document beschrijven we hoe de landelijke plannen over De Nieuwe Leerweg eruit zien en we 
koppelen die aan de visie en ambities van Het Saenredam. Daarvoor gebruiken we onze visie op 
onderwijs en onze zeven bouwstenen voor uniek en vernieuwend onderwijs. Ook maken we de 
koppeling met ons clusteronderwijs en met de ontwikkeling van het Havo op onze school.  

Zo geven we vorm aan onze visie op De Nieuwe Leerweg. In komende jaren zullen we deze visie vertalen 
naar concreet onderwijs. Dat doen we als team niet alleen, maar in samenwerking met onze leerlingen, 
met ouders, (onderwijs)organisaties en bedrijfsleven. Want zo werken wij aan elke vernieuwing, elke 
dag.  

 

Het MT van Het Saenredam 

  



Visiedocument De Nieuwe Leerweg op Het Saenredam 2 

1.  Invoering van De Nieuwe Leerweg  
op Het Saenredam 

 

 

1.1  De Nieuwe Leerweg in het kort 

 
‘De Nieuwe Leerweg’ is een werktitel voor een landelijke onderwijsvernieuwing die per schooljaar 2024-
2025 ingaat. De gemengde en theoretische leerweg van het vmbo worden vervangen door één nieuwe 
leerweg waarin leerlingen naast AVO-vakken een praktijkgericht programma volgen met actuele en 
aansprekende themaopdrachten in de eigen omgeving. Door leren en doen te combineren verwerven 
en oefenen leerlingen brede vaardigheden die zij juist in vervolgonderwijs en in de toekomst nodig 
hebben. Het gaat dan om bijvoorbeeld samenwerken, een plan maken en uitvoeren, onderzoeken en 
presenteren maar ook om het vergroten van zelfkennis en zelfsturing. Leerlingen leren in De Nieuwe 
Leerweg op onderzoekende wijze zelf en samen antwoorden te vinden op vraagstukken die voor hen 
relevant zijn en hebben hierin keuzeruimte. Juist door in de praktijk ervaringen op te doen en hierop te 
reflecteren, leren zij doordachte en passende keuzes voor de toekomst te maken.  Een ambitie van De 
Nieuwe Leerweg is ook de motivatie van leerlingen te bevorderen, door het praktisch en actief te laten 
leren. Met de vernieuwing wordt ten slotte beoogd de herkenbaarheid van het voortgezet onderwijs en 
het vmbo te verbeteren: met minder leerwegen en duidelijkheid over diploma’s.  

LOB vormt een logisch onderdeel van het programma. Scholen werken in De Nieuwe Leerweg samen 
met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven in de regio, zodat leerlingen relevante ervaringen opdoen in 
werk en met vervolgonderwijs en zij beter zicht krijgen op hun eigen mogelijkheden, voorkeuren en 
talenten. Zij ontdekken hoe hun wensen en mogelijkheden aansluiten bij beroepskenmerken, 
opleidingsmogelijkheden en bij de arbeidsmarkt in hun regio.  

 

1.2 Het praktijkgerichte programma 
 

Scholen bieden één of meer praktijkgerichte programma’s aan binnen De Nieuwe Leerweg. SLO 
ontwikkelt onderstaande programma’s, in samenwerking met onderwijspartners en bedrijfsleven:  

Licentievrije programma’s: 
Deze programma’s kunnen door alle scholen worden aangeboden: 

• Dienstverlening en Producten 
• Economie en Ondernemen 
• Informatietechnologie 
• Technologie en Toepassing 
• Zorg en Welzijn 
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Licentiegebonden programma’s: 

• Bouwen, Wonen en Interieur 
• Groen 
• Horeca, Bakkerij en Recreatie 
• Maritiem en Techniek 
• Media, Vormgeving en ICT 
• Mobiliteit en Transport 
• Produceren, Installeren en Energie 

De basis van het praktijkgerichte programma, bestaande uit algemene praktijkgerichte vaardigheden, 
systematisch werken en LOB, is voor alle leerlingen hetzelfde. Voor de aansluiting op vervolgonderwijs 
maakt het niet uit welk programma leerlingen gevolgd hebben. De programma’s kennen uiteraard ook 
specifieke kennis en vaardigheidsonderdelen, specifieke vraagstukken en werkvelden.   
Het praktijkgerichte programma wordt ontwikkeld voor 320 klokuren, wat neerkomt op vier uur per 
week in jaar 3 en 4 van De Nieuwe Leerweg. Scholen bepalen echter zelf hoeveel onderwijstijd ze 
besteden aan de programma’s in leerjaar 3 en 4 en of ze in de onderbouw al onderwijs bieden dat 
voorbereid op de leerdoelen van de praktische component. In de onderbouw mogen nog geen cijfers 
worden gegeven die meetellen voor het schoolexamen. De afsluiting van het praktijkgerichte 
programma vindt plaats met een schoolexamen in leerjaar 3 en/of 4; dit geeft scholen de mogelijkheid 
om ook bij deze eindtoetsing de verbinding met de regio op te zoeken. Scholen zijn vrij in hun keuze of 
en hoe ze stage combineren met de leerdoelen uit het praktisch gedeelte.  
De concept examenprogramma’s voor alle praktijkgerichte programma’s zijn in ontwikkeling; de eerste 
programma’s zijn in mei 2021 beschikbaar voor scholen.  

 

1.3  Nu al aan de slag 

 
De Nieuwe Leerweg start in 2024. Een landelijke begeleide pilot is eind 2020 gestart, waarin 136 scholen 
de verschillende programmaconcepten ontwikkelen en toetsen in de praktijk. Deze landelijke pilot kan 
leiden tot wijzigingen in het aanbod, op inhoud en in de afsluiting en geeft meer zicht op wat scholen 
nodig hebben voor een goede uitvoering.  
Scholen die niet aan de pilot meedoen, wordt geadviseerd om wel alvast aan de slag te gaan: met het 
ontwikkelen van een visie op De Nieuwe Leerweg, met onderzoeken welke programma’s bij de school 
passen en met het leggen van contacten en aangaan van samenwerkingen met scholen, bedrijfsleven en 
organisaties in de regio. Scholen kunnen bovendien met deze partners al programmaonderdelen 
opzetten en uitproberen. Ook wordt aanbevolen de doorstroom naar vervolgonderwijs goed in beeld te 
krijgen en eventueel al bijscholling te gaan volgen. Scholen die niet deelnemen aan de pilot mogen 
praktijkgerichte programma’s wel al als extra curriculair vak gaan aanbieden aan de hand van de 
concept examenprogramma’s. Het eindcijfer telt niet mee bij de uitslagbepaling en in het 
doorstroomrecht naar het Havo. Onze school is geen pilotschool. We willen De Nieuwe Leerweg goed en 
zorgvuldig inpassen in onze mavo en doen dat aansluitend bij onze Havo-ontwikkeling; we starten 
daarom nu met het ontwikkelen van onze visie op en kaders voor De Nieuwe Leerweg.  
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1.4 De Nieuwe Leerweg en onze visie: Samen vorm geven aan de toekomst, 
 groei door keuze  

 
Allereerst: vernieuwen zit in ons DNA. Het onderwijsconcept van onze mavo-havoschool is niet alleen 
nieuw en uniek; we zijn met ons concept ook steeds uít op vernieuwing. We zien het als onze opdracht 
om onze leerlingen voor te bereiden op een maatschappij die continu in verandering is. Die steeds 
veranderende maatschappij vraagt om burgers die wendbaar, kritisch en met vertrouwen om kunnen 
gaan met wat zich aandient, die inschattingen, afwegingen en keuzes kunnen maken die passend en 
goed zijn voor zichzelf én voor anderen. Leven in die veranderende wereld vraagt om kennis én om 
brede, 21e-eeuwse vaardigheden. Met ons onderwijs willen we bijdragen aan de brede ontwikkeling van 
onze leerlingen, door aan te sluiten bij wat er speelt in de wereld en bij onze directe omgeving, maar 
bovenal, door onderwijs niet te maken vóór leerlingen, maar met hen. We gaan samen over goed 
onderwijs en over goede onderwijsresultaten: gedreven professionals werken op Het Saenredam samen 
met gemotiveerde en zelfverzekerde leerlingen, met ouders, met het bedrijfsleven en met 
onderwijspartners in onze regio aan het onderwijs.  

De hierboven beschreven doelen van De Nieuwe Leerweg sluiten aan bij wat wij met ons onderwijs 
beogen en op hoe we dat onderwijs vorm willen geven: de focus op een brede basis van kennis en 
kunde, samen onderwijs vormgeven, meer aandacht voor zelfstandig en succesvol kiezen.  

 

 

1.5  De zeven bouwstenen voor onze onderwijsontwikkeling 

 
Op onze school ontwikkelen we onderwijs aan de hand van zeven bouwstenen. De bouwstenen 
verwijzen naar onze visie op goed onderwijs en helpen ons te toetsen wat we ontwikkelen. Onze 
bouwstenen zijn: 

 
1. Groeigericht. Leerlingen krijgen maximaal kansen te groeien, op te stromen, door te stromen en te stapelen.  

 
2. De goede basis. We bouwen voort op elementen waar we nu al goed in zijn: solidariteit, warmte, maximale kansen en 

goede examenresultaten.  
 

3. Eigen regie. We geloven in een gezonde balans tussen een robuust onderwijsprogramma dat tegelijkertijd voldoende 
mogelijkheid biedt tot keuzes; we willen maatwerk kunnen bieden en vooral ook docenten en leerlingen uitnodigen om 
zelf mede vorm te geven aan het onderwijs nu en in de nabije toekomst. Leerlingen leren kiezen en eigen regie te 
voeren.  
 

4. Broedplaats voor burgerschap. We geloven in de school als een broedplaats voor moderne kritische burgers; burgers 
die in staat zijn zich tot de actualiteit te verhouden, te opereren in diverse complexe contexten en zelf goede keuzes te 
maken voor hun eigen positie daarin. Daartoe leiden we op. 
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5. Lokaal geworteld en midden in de wereld. We ontwikkelen onderwijs en een strategie die past bij ons DNA, het DNA 
van de streek en van de school. Dat betekent dat we voortdurend aftasten of we de strategie kunnen inpassen. Daarbij 
willen we de regio en de wereld ‘binnenhalen’ door in drie clusters theorie en praktijk te verbinden.  
 

6. Community based. We ontwikkelen dit alles voortdurend in nauwe samenhang met onze stakeholders; de docenten, 
het personeel, de leerlingen, de ouders en private en publieke partners. We geloven in co-creatie en vooral ook in het 
blijvend ontwikkelen. We zetten ‘creatie-labs’ in om samen met alle stakeholders ons onderwijs in de drie clusters te 
ontwikkelen.  
 

7. Deep Democracy. Ontstaan in het Zuid Afrika van na de Apartheid, is Deep Democracy uitgegroeid tot een mondiaal 
gedachtegoed, dat organisaties, groepen en individuen helpt om besluiten te nemen en verschillen te overbruggen. 
Voor een inclusieve, wereldse school met veel autonomie voor leerling en docent een onmisbare bouwsteen. 

 
Bouwstenen onderwijsconcept Het Saenredam. Het Saenredam op Koers (2018) 

 

Met deze bouwstenen ontwikkelen we ons vernieuwende onderwijs: de 
bouwstenen komen terug in onze schoolcultuur, in de onderlinge sfeer en in drie 
unieke clusters Lifestyle Sciences, Creatieve Economie en Changemakers.  

In het volgende hoofdstuk zullen we schetsen hoe we met de ontwikkeling  
van De Nieuwe Leerweg kunnen en willen aansluiten bij de reeds gerealiseerde 
onderwijsontwikkeling en bij onze bredere ontwikkelambities. Dat doen we  
vanuit de overtuiging dat we al een sterk en toekomstbestendig onderwijs- 
concept hebben dat vele ingrediënten bevat waarmee we deze 
onderwijsvernieuwing in de mavo succesvol, inspirerend en samen kunnen 
vormgeven.   

  

  

 

We ontwikkelen De Nieuwe 
Leerweg op Het Saenredam 

vanuit de overtuiging dat we een 
sterk en toekomstigbestendig 
onderwijsconcept hebben dat 

vele ingrediënten bevat voor een 
succesvolle invoering van deze 

onderwijsvernieuwing.  
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2. Ontwikkeling van De Nieuwe Leerweg vanuit 

een stevige en inspirerende basis 
 

We ontwikkelen De Nieuwe Leerweg vanuit de bouwstenen en met het reeds gerealiseerde nieuwe 
onderwijs als basis.  

 

2.1  Clusteronderwijs  
 

2.1.1  De clusterprogramma’s  

Uniek aan ons onderwijs is dat we naast gedegen vakonderwijs in 20% van de onderwijstijd 
clusteronderwijs aanbieden. De clusters zijn:  

Lifestyle sciences: dit cluster sluit aan bij de groeiende behoefte aan technologie en kennis-, product- en 
dienstenontwikkeling op gebied van een duurzame en gezonde leefstijl. In dit cluster wordt kennis 
toegepast uit biologie, scheikunde en natuurkunde (lifestyle sciences) in combinatie met kennis en 
kunde op gebied van filosofie en websites maken, programmeren/ict-vaardigheden/websites maken, 
praktijkgericht onderzoek en filosofie. Binnen Lifestyle sciences werken we samen met de sterk 
ontwikkelde sector voor voedingsmiddelentechnologie in onze regio.  

Creatieve economie: in dit cluster sluiten we aan op de behoefte in de wereld aan mensen die creatief 
kunnen innoveren en ondernemend zijn bij het oplossen van complexe vraagstukken.  
Leerlingen passen kennis en kunde toe uit de vakken Kunst en economie, in combinatie met kennis en 
kunde op gebied van filosofie, websites maken/game design, events/business, grafisch/beeldend 
werken.  

Changemakers: in dit cluster sluiten we aan op de behoefte aan mensen die rond mondiale thema’s 
kennis kunnen ontwikkelen en als kritische, mondige en moedige changemakers aan een duurzame 
toekomst werken. Thema’s als de energietransitie en het wereldvoedselvraagstuk zijn voorbeelden. 
Duurzaam burgerschap, debatteren, veranderkunde, sociologie, kennis van cultuur en maatschappij, 
ontwikkeling van empathie, kennis van intermenselijke relaties en Deep Democracy, zijn gebieden 
waarop leerlingen kennis en kunde ontwikkelen binnen dit cluster.  
 
 

In klas 1 maken leerlingen kennis met alle clusters. Vanaf klas 2 volgen leerlingen onderwijs in één 
gekozen cluster. Clusteronderwijs wordt op termijn aangeboden tot en met de vooreindexamenjaren 3 
mavo en 4 havo.  

Het clusteronderwijs is voor klas 1 en 2 inmiddels ontwikkeld en in het curriculum opgenomen en wordt 
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. In de komende jaren ontwikkelen we het aanbod door voor de 
hogere leerjaren. 
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2.1.2  Clusteronderwijs en De Nieuwe Leerweg 
 

Ons clusteronderwijs vormt een stevige basis waarop we de Nieuwe Leerweg 
kunnen ontwikkelen. We bieden onze leerlingen al vanaf klas 1 onderwijs  
waarbij zij meer projectmatig werken en praktische opdrachten uitvoeren  
die raken aan regionale en/of wereldse vraagstukken. Het verwerven en  
inslijpen van brede, of 21e eeuwse vaardigheden, komt uitgebreid aan bod.  
Eigen initiatief wordt aangewakkerd en leerlingen kunnen keuzes maken bij  
de uitvoering van het clusteronderwijs. 

 

 

 

2.1.3 Ontwikkeling van De Nieuwe Leerweg vanuit de doorontwikkeling van 
clusteronderwijs 

 

Zowel in De Nieuwe Leerweg als in ons onderwijsconcept zijn zelfsturing, eigen regie en goed leren 
kiezen belangrijke onderwijsdoelen. Wij richten hier ons clusteronderwijs in de komende jaren sterker 
op in, door aan een aantal voorwaarden te werken. We focussen op leerdoelgericht werken en 
aansluitend op zicht op de brede ontwikkeling van leerlingen. Een volgende ambitie, die hierop 
aansluit, is dat we met doorgaande leerlijnen werken.  

 

We versterken leerdoelgericht werken: samen zicht op doelen, samen zicht op ontwikkeling 

We starten hiermee in ons clusteronderwijs. Dit proces geven we vorm met het team. We denken aan 
de volgende ontwikkelstappen:  

 We beschrijven de onderdelen van de clustervakken in leerdoelen en in 
onderwezen kennis en vaardigheden vakinhoudelijk en op 21-eeuwse  
kennis en vaardigheden (bijlage 1). Ook maken we inzichtelijk welke 
eindproducten leerlingen maken bij de clusteropdrachten. 

 We verkrijgen gezamenlijk, binnen de clusters en tussen de clusters,  
zicht op wat we leerlingen beogen te leren. We zien welke doelen  
wanneer in het curriculum zijn opgenomen, hoe de samenhang is  
met andere vakken en met welke eindproducten leerlingen ervaring  
opdoen.  

 We richten het digitaal portfolio in Aerobe in met de leerdoelen  
per (cluster)vak. 

 We meten ontwikkeling summatief, in een eindproduct, maar ook formatief: 
we zien of een leerling een vaardigheid beheerst op het niveau van 
verwerving, automatisering, borging of transfer. Leerlingen leren zelf hun 

 

Met ons vernieuwende 
clusteronderwijs leggen we 

vanaf klas 1 al een stevige basis 
voor het vakoverstijgend, 

thematisch en projectmatig 
werken van De Nieuwe Leerweg. 

Realistische en aansprekende 
opdrachten in de omgeving 

vragen om toepassing van en 
brede, 21e-eeuwse 

vaardigheden. 

 

 

 

Rekening houden met leerfasen 

 

Verwerving: focus op 
nauwkeurigheid 

Inslijpen: versnelde toepassing 

Borging: direct kunnen 
oproepen van kennis en kunde. 

Transfer: toepassing in nieuwe 
contexten, flexibel omgaan met 
kennis en kunde. 
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niveau van verwerving ook in te schatten en relateren dat aan beroepskenmerken en competenties 
die zij nodig hebben in vervolgonderwijs. 

 We gebruiken het digitale portfolio voor het zichtbaar maken van de leerontwikkeling van leerlingen 
op de leerdoelen.  

 We leren leerlingen keuzes maken op basis van hun ontwikkeling: waar sta ik, wat heb ik nodig, wat 
kies ik nu?  

 

We werken met doorlopende leerlijnen op een efficiënt en samen aan goed onderwijs 

Met zicht op ons aanbod, geformuleerd in leerdoelen, beschikken we over data waarmee we besluiten 
kunnen nemen over ons aanbod en de organisatie van ons aanbod: we kunnen doorlopende leerlijnen 
formuleren. Ontwikkelstappen hierin kunnen zijn: 

 We richten ons curriculum waar nodig efficiënter in: we voorkomen  
overlap en vullen hiaten in, we hanteren in ons curriculum een logische  
en samenhangende opbouw in het onderwijs in (brede) vaardigheden.  

 We bepalen welke vaardigheden die deel uitmaken van het praktische 
programma van De Nieuwe Leerweg al in de onderbouw voldoende aan  
bod komen en niet of minder in de bovenbouw hoeven worden aangeboden.  

 We volgen de ontwikkeling van leerlingen op leerdoelen in De Nieuwe Leerweg 
en kunnen zo toetsen of we goed koersen richting praktisch schoolexamen; 

 We geven met leerlingen, ouders, bedrijfsleven en onderwijs in de regio  
De Nieuwe Leerweg gericht en transparant vorm: vanuit leerdoelen en 
leerlijnen.  

Een blik in de toekomst: doorgaande leerlijnen binnen ons onderwijs zijn  
een sterke basis voor de ontwikkeling van doorgaande leerroutes richting het mbo.  

 

 

  

 

Met doorlopende leerlijnen 
brengen we een efficiënte, 

logische en samenhangende 
opbouw aan in ons curriculum. 

Digitalisering van de 
ontwikkeling van leerlingen 
biedt leerlingen inzicht en 

daardoor keuzeruimte. 

 



Visiedocument De Nieuwe Leerweg op Het Saenredam 9 

2.2  Eigen regie versterken, samen onderwijs vormgeven  
 

We gaan samen over ons onderwijs. Docenten, leerlingen, ouders, partners uit onderwijs en 
bedrijfsleven creëren samen een betekenisvol aanbod.   

2.2.1 Co-creatie op LAB-dagen 

Op LAB-dagen, die we twee maal per jaar organiseren, geven leerlingen, docenten ouders en 
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en onderwijs in onze regio vorm aan project- en 
themaonderwijs. Op deze dagen zijn we met elkaar in gesprek: om de relatie te verdiepen, 
om de driehoek voortgezet onderwijs – vervolgonderwijs - arbeidsmarkt tastbaar te 
maken en om te onderzoeken hoe we projectonderwijs kunnen organiseren dat voor 
alle partijen waardevolle opbrengsten oplevert.  

 

2.2.2 Co-creatie en De Nieuwe Leerweg  

De Nieuwe Leerweg beoogt de aansluiting in de driehoek te versterken, leerlingen beter voorbereid te 
laten kiezen en motivatie te doen toenemen. Met de LAB-dagen zetten we juist daarop al in. We 
bouwen deze werkwijze uit.  

 

2.2.3 Ontwikkeling van De Nieuwe Leerweg vanuit LAB-dagen en lerende netwerken 

We zetten deze LAB-dagen in de komende jaren ook in om met elkaar De Nieuwe Leerweg te 
ontwikkelen en we vormen meer duurzame samenwerkingen in lerende netwerken.  

We zetten LAB-dagen in bij de ontwikkeling van De Nieuwe Leerweg 
Zetten we de LAB-dagen tot nu toe in voor de ontwikkeling van groepsaanbod in relatie met onze 
omgeving, nu willen we een doorontwikkeling maken door praktische opdrachten, passend bij de 
leerdoelen van individuele leerlingen of groepjes leerlingen, in samenwerking met de omgeving uit te 
gaan voeren. Het gaat meer om maatwerk en meer om de eigen inbreng en vragen van leerlingen.  

We verbinden ons met partners uit de regio in lerende netwerken 
In een lerend netwerk werken leden van verschillende organisaties vanuit een gemeenschappelijk 
belang of een gedeelde passie samen. Het past bij onze onderwijsvisie om goed burgerschap in de 
maatschappelijke context te verkennen en te oefenen. We gaan samen over de wereld om ons heen. 
In lerende netwerken delen deelnemers kennis en informatie met als doel samen een ambitie waar te 
maken. Nieuwe inzichten, doordat samengewerkt wordt voor een langere periode. De basis voor de 
samenwerking is gelijkwaardigheid en verdieping van de relatie. De link met de filosofie van Deep 
Democracy is duidelijk: we hebben de waarheid niet in pacht, we werken samen en luisteren naar elkaar 
om relaties te verdiepen en om duurzame resultaten te bereiken die van iedereen zijn. 

Vanuit lerende netwerken waarin zowel leerlingen, als docenten, ouders, bedrijfsleven of 
maatschappelijke organisatie en vervolgonderwijs deelnemen, leren leerlingen in contact met onderwijs 
en werkveld welke vragen er spelen en kunnen zij een aandeel hebben in de beantwoording daarvan. 

mavo mbo 

arbeidsmarkt 



Visiedocument De Nieuwe Leerweg op Het Saenredam 10 

Door praktische opdrachten uit te voeren in de context van een lerend netwerk, oefenen zij de brede 
vaardigheden waarover het steeds gaat zoals helder communiceren, presenteren, onderzoeken, 
samenwerken.  
 

Onderwijs ontwikkelen in samenwerking met een regionaal netwerk en aansluitend bij de vragen die er 
leven bij de leden van het netwerk, brengt meer onzekerheden met zich mee dan werken met 
vaststaande lessen en thema’s die in relatie met de omgeving zijn ontwikkeld.  
Door het onderwijs dat we ontwikkelen als schoolteam te toetsen aan onze bouwstenen en visie en ook 
leerlingen te leren op die wijze onderwijs vorm te geven, blijven we op koers. En ook hier biedt werken 
vanuit doorgaande leerlijnen en digitalisering van de voortgang ons houvast: leerling, ouders en 
docenten weten welke kennis en vaardigheden de leerling bij het ontwerp van het eigen onderwijs 
aandacht moet geven.  

Hoe geven we dat vorm? Een antwoord hierop vinden we onder andere, in Deep Democracy. 

 

 

2.3 Afstemmen in houding en taal: Deep Democracy 

 

2.3.1 Luisteren naar alles wat er in de groep is 

De filosofie van Deep Democracy is zichtbaar in onze houding en didactiek en hoorbaar in gesprekken: in 
een sfeer van veiligheid, gemeenschap en vertrouwen voelt ieder zich op Het Saenredam uitgenodigd 
zijn gedachten uit te spreken. Deep Democracy helpt ons ontwikkelen en vernieuwen: we kunnen alleen 
de beste keuzes maken op onze school, in ons onderwijs, en ook voor ons zelf, als we erop uit zijn 
verschillende visies en gedachten te horen en te verweven. 

 

2.3.2 Deep Democracy en De Nieuwe Leerweg 

Binnen De Nieuwe Leerweg werken leerlingen nadrukkelijk aan vaardigheden die ze in teamwerk nodig 
hebben. Goed samenwerken begint met een open houding naar anderen, de moed hebben om te 
luisteren naar wat je nog niet gehoord hebt en om je te verbinden aan wie je niet kende. In 
projectonderwijs kan Deep Democratische gespreksvoering helpen bij ideeënvorming, bij 
meningsvorming en bij het nemen van sterke besluiten. En bij LOB: een Deep Democratische houding 
helpt leerlingen om open te staan voor wat anders of onbekend is, beslissingen te nemen op basis van 
meerdere inzichten, ervaringen en informatiebronnen.  
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2.3.3 Ontwikkeling van De Nieuwe Leerweg vanuit de doorontwikkeling van  
 Deep Democracy 

Alle docenten en leden van het MT zijn geschoold in de uitgangspunten van Deep Democracy. 
Werkvormen als ‘check in’ en ‘gesprek op voeten’ zijn bekend en geoefend. In de klas worden 
elementen van Deep Democracy gebruikt, bijvoorbeeld door leerlingen zich over stellingen te laten 
uitspreken en naar elkaar te luisteren. Deep Democracy wordt nog niet op dagelijkse en methodische 
basis gebruikt in de les.  

Deep Democracy toepassen in de klas vraagt om veel oefening. De docent neemt in de rol van neutrale 
procesbegeleider. In het gesprek mag gebeuren wat er moet gebeuren. Het is van de groep, het is aan 
de groep om daarmee te leren omgaan. Eén van de basisregels van Deep Democracy is dat een gesprek 
af en toe chaotisch mag verlopen; in de klas is dat doorgaans niet wat professionals als comfortabel 
ervaren. Deep Democracy toepassen vraagt van ons dat we durven loslaten en dat we met elkaar 
bespreken hoe onze leerontwikkeling hierin verloopt. We kunnen dat gemakkelijker wanneer we weten 
dat leerlingen de regie op een goede manier hebben leren nemen, de filosofie van Deep Democracy 
goed begrijpen en de methodiek ook zelf kunnen toepassen.  We zetten daar op in: 

Leerlingen leren zelf de methodische tools om een Deep Democratisch gesprek te begeleiden. 

Leerlingen leren met Deep Democratisch naar al hun kanten te luisteren bij het beantwoorden van 
eigen ontwikkelingsvragen. Zij leren Deep Democracy te gebruiken bij het maken van eigen keuzes. 

Kijken we naar projectmatig en thematisch werken, waarbij samenwerken een belangrijke vaardigheid 
is, dan zien we dat Deep Democracy vooral geschikt is voor een aantal fasen in die samenwerking: in de 
fase van ideeënvorming biedt de methodiek van Deep Democracy ruimte voor alle ideeën. Bij 
besluitvorming zorgt toepassing van Deep Democracy ervoor dat alle argumenten van alle opties 
genoemd en verspreid worden en dat op basis daarvan goede besluiten kunnen worden genomen. 
Debatvaardigheden die leerlingen opdoen in het cluster ‘Changemakers’ dragen daar ook aan bij.  

In projectonderwijs zijn de stappen van besluit naar plan en van plan naar uitvoering, echter minstens zo 
belangrijk. Projectplanning en - uitvoering vraagt niet alleen om breed gedragen besluiten en een open 
houding; juist een structuur voor plannen, uitvoeren en evalueren is dan nodig, stap voor stap samen 
verder ontwikkelen, iteratief werken.  

We onderzoeken welke methode leerlingen kan ondersteunen bij de projectplanning en -uitvoering 
van thematisch en projectmatig leren in De Nieuwe Leerweg en daarbuiten.  
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2.4 Doorontwikkeling van Havo-onderwijs  

 

2.4.1 Ons havo-onderwijs 

In de komende jaren staat de doorontwikkeling van onze vernieuwende Havo-programma op de agenda. 
We starten in schooljaar 2021-2022 met Havo-onderwijs in leerjaar 3. Bij de ontwikkeling van ons Havo-
onderwijs gebruiken wij de zeven bouwstenen en onze visie uiteraard als onderlegger en sluiten we aan 
bij wat we in de tweejarige heterogene brugperiode al hebben ontwikkeld. 

Saenredamleerlingen die het Havo volgen, zijn doorgaans leerlingen die theorie en praktijk graag 
combineren. In het land zijn er verschillende scholen die een vakhavo hebben opgezet; een concept dat 
bij onze populatie zou passen. In de vakhavo wordt een praktijkgerichte component ingevoegd, naast 
het AVO-deel. In dit praktische deel komen ook de 21e-eeuwse vaardigheden terug. Afwisseling en 
uitdaging, de combinatie van leren en doen en een betere voorbereiding op een overstap naar het hbo 
zijn voordelen van een praktijkgerichte component in het Havo. Net als in De Nieuwe Leerweg kunnen 
leerlingen in het praktijkdeel aan de slag in een werkveld dat hun interesse heeft, waardoor de keuze 
voor vervolgonderwijs en beroep op basis van praktijkervaringen kan worden gemaakt en de overstap 
ook vergemakkelijkt wordt. Voor het vak ‘praktijk’ zijn nog geen eindtermen ontwikkeld.  

In schooljaar 2021-2022 starten wij met de ontwikkeling van keuzevakken voor de bovenbouw van het 
Havo. In de keuzeruimte zullen wij in ieder geval het vak Natuur, Leven en Technologie (NLT) aanbieden. 
NLT vormt voor ons een logisch vervolg op het clusteronderwijs en past bij de natuurprofielen; de 
aansluiting met De Nieuwe Leerweg zien we ook:  
Inhoudelijk sluit het vak aan op Lifestyle Sciences; in de opzet en uitvoering sluit het aan bij het 
projectmatige en thematische onderwijs dat we in alle clusters aanbieden. De focus ligt ook bij NLT op 
werkelijke en inspirerende vraagstukken die interdisciplinair benaderd worden. Vanwege dat 
interdisciplinaire karakter, kan een breed scala aan opleidingen en beroepen die aansluiten bij NLT ter 
sprake komen. Bij NLT is er veel aandacht voor de wisselwerking tussen natuurwetenschappen en 
technologie: kennis is nodig voor technologische ontwikkelingen, en andersom leidt nieuwe technologie 
tot nieuwe data en kennis. NLT vraagt om toepassing van 21e-eeuwse vaardigheden: samen planmatig 
en gestructureerd onderzoeken, kritisch omgaan met bronnen, verslag doen en presenteren, de 
verbinding met eigen keuzes en de eigen leefwereld maken.  

 

De ontwikkeling De Nieuwe Leerweg en de doorontwikkeling van het Havo 

Hier noemen we nogmaals het belang van doorgaande leerlijnen: leerlingen die doorstromen van mavo 
naar Havo hebben baat bij een leerlijnen die logisch doorlopen, juist ook in vaardighedenonderwijs.  

Wanneer NLT als keuzevak goed past binnen ons onderwijsconcept, dan ligt het voor de hand dat we bij 
de keuze voor een praktijkgericht programma in De Nieuwe Leerweg het programma Technologie en 
Toepassing (T&T) verkennen. We doen dat in het volgende hoofdstuk.  
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3. Oriëntatie op het praktisch programma 

in De Nieuwe Leerweg 

 
3.1  Kaders voor de uitvoering van het praktische programma 

In hoofdstuk 1 zijn de verschillende praktische programma’s genoemd waaruit gekozen kan worden. 
Voor de licentievrije programma’s zijn recent de concept examenprogramma’s gepubliceerd 
(www.sterkberoepsonderwijs.nl). Deze examenprogramma’s bevatten eindtermen, vaardigheden en 
kenniselementen die in samenhang binnen opdrachten aan de orde kunnen komen.  

Scholen ontwerpen zelf het onderwijsprogramma bij deze examenprogramma’s, door in samenwerking 
met de omgeving aansprekende opdrachten te ontwikkelen. Leerlingen voeren opdrachten uit binnen 
verschillende contexten, die werkvelden worden genoemd.  

Het examenprogramma bestaat uit zes onderdelen, waarvan de eerste drie voor alle praktijkgerichte 
programma’s gelijk zijn. Zo kunnen leerlingen doorstromen vervolgonderwijs in mbo of Havo, ongeacht 
de keuze voor het praktisch programma in het vmbo. De onderdelen zijn: 

A. Praktijkgerichte vaardigheden  

B. Systematisch werken  

C. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding  

D. Werkvelden  

E. Programmaspecifieke kennis en vaardigheden  

F. Vraagstukken 

Voor alle praktische examenprogramma’s geldt dat ze aansluiten bij de kerndoelen van de onderbouw 
van het vmbo. In principe zijn alle leerlingen na klas 2 in staat om aan ieder praktisch programma deel te 
nemen. 

In de opdrachten die leerlingen krijgen en kiezen komen de onderdelen A t/m F terug. Uiteraard hoeven 
niet alle eindtermen in één opdracht voor te komen; school maakt hierin keuzes en zorgt ervoor dat in 
het totale onderwijsprogramma alle eindtermen verwerkt zijn op een wijze die leerlingen voldoende 
voorbereidt voor het schoolexamen.  

Wij oriënteren ons op het praktische programma Technologie & Toepassing.  

 

  

http://www.sterkberoepsonderwijs.nl/
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3.2  Oriëntatie op Technologie & Toepassing (T&T) 

Technologie is overal. In producten - de deurbel, de x-box -, maar ook in diensten, denk aan het 
automatische bericht dat je ontvangt wanneer de schoenen die je online bestelde bijna worden 
bezorgd. Het programma T&T is daarmee een breed programma, dat interessant is voor leerlingen die 
graag innoveren en ontwikkelen met inzet van technologie. De breedte van het programma is terug te 
zien in de werkvelden waarbinnen leerlingen opdrachten kunnen uitvoeren:  

1. Culturele creativiteit  

2. ICT  

3. Industrie  

4. Innovatief ondernemerschap  

5. Sport en medisch  

6. Mobiliteit, transport en logistiek  

7. Voeding  

8. Wonen en leefomgeving 

 

Binnen T&T wordt gekeken naar 3 belangrijke perspectieven: producten, handelingen en kennis. Deze 
perspectieven worden ondersteund door de vraagstukken vanuit mondiale thema’s zoals duurzaamheid, 
welzijn en globalisering. Deze vraagstukken vormen een uitdaging voor de toekomst van onze 
samenleving.  

Het volledige concept examenprogramma, dat in de komende twee jaren op diverse pilotscholen wordt 
getoetst, is te vinden op www.sterkberoepsonderwijs.nl  

Het programma Technologie & Toepassing sluit goed aan op ons clusteronderwijs, waarin we leerlingen 
uitdagen om te onderzoeken, vernieuwend te denken, creativiteit, technologie en ICT in te zetten om 
oplossingen op complexe vraagstukken te vinden. Ook het werken rond mondiale thema’s pas bij ons 
onderwijs.  

T&T is een breed programma dat past bij alle profielen en de diversiteit aan werkvelden maakt de 
organisatie van praktisch onderwijs in onze regio goed mogelijk. De ruime keuze zorgt ervoor dat 
leerlingen met verschillende interesses opdrachten binnen contexten kunnen uitvoeren die voor hen 
interessant zijn.  

In het komende jaar willen we ons verder oriënteren op T&T als praktisch programma binnen De 
Nieuwe Leerweg op Het Saenredam. Vragen die we ons daarbij stellen zijn onder andere: 

 Wat vraagt de invoering van T&T van onze docenten?  
o Zij krijgen meer de rol van coach.  
o Vanuit het ontwikkelteam wordt aangeraden ten minste een technisch ervaren docent 

in het T&T-team in te zetten.  
o Aanbevolen wordt een team te formeren  

http://www.sterkberoepsonderwijs.nl/
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o Nascholing inzetten. Welke nascholing hebben wij nodig?  
 Wat vraagt T&T van ruimtes in onze school?  
 Met welke partners in de regio zouden we lerende netwerken kunnen vormen of hoe kunnen we 

bestaande contacten uitbouwen? 
 Hoe kunnen we samen met leerlingen in het komend jaar al beginnen met ontwikkelen?  
 Hoeveel studiebelastingsuren hebben we nodig in welke leerjaren? Kunnen we vanuit Aerobe en 

leerdoelvorderingen van leerlingen een goed onderbouwd plan maken waarin vaardigheden en 
kennis die in de onderbouw al verworven en ingeslepen zijn in de bovenbouw niet opnieuw hoeven 
terugkomen? 

 Hoe kunnen we de stage die we momenteel in klas 3 laten doen combineren met praktijkgerichte 
opdrachten uit De Nieuwe Leerweg?  
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Bijlagen 

 
1. Document Bouwstenen en leerdoelen 

2. Concept examenprogramma Technologie en Toepassing 

 


