Maak kennis met

onze docenten

Over het onderwijs bij het Hondsrug College is heel veel te vertellen,
maar uiteindelijk draait het om onze docenten! Om hiervan een beeld
te krijgen hebben we interviews, afgenomen met een aantal docenten,
gebundeld in dit boekje. Maak kennis met onze docenten.

Het Hondsrug College,
		

een slimme start voor je toekomst!

Henri Pragt | technasium

Daan de Jonge | bewegingsonderwijs

‘Denken en doen met elkaar verbinden’

‘Minder irritatie in klassen door lessen positief gedrag’

‘Mijn naam is Henri Pragt
en ik ben altijd bezig met
vernieuwing in de techniek.
Het is een passie waar ik mijn
beroep van heb gemaakt. Al
sinds mijn jeugd probeer ik
mensen hier ook enthousiast
voor te maken. Twaalf jaar
geleden heb ik met collega’s
het technasium op onze school
opgezet. Hiermee wil ik meer
havo- en vwo-leerlingen warm
laten lopen voor techniek, maar
wil ik ook de verbinding laten
zien tussen theorie en praktijk.
Als een leerling met een idee
komt om te willen bouwen of
iets op te lossen, dan zijn er
altijd wel bedrijven te vinden
die hieraan willen meewerken.’

Daan de Jonge is docent
bewegingsonderwijs op het
Hondsrug College. Hij werkt er
inmiddels tien jaar en heeft het
naar zijn zin. ‘Een school met
een prettige sfeer waar oog is
voor de leerling,’ constateert
hij. Zelf draagt hij daar een flink
steentje aan bij. Naast de lessen
bewegingsonderwijs spant hij
zich ook in voor het geestelijk
welzijn van de leerlingen. Hij is
namelijk een van de docenten
die trainingen geeft om positief
gedrag in de klas te bevorderen.

‘Slecht zijn in iets is de eerste stap om een soort van goed te zijn,’ is mijn motto’
Samen een solarfiets bouwen, een boot van plastic flessen, of
nog mooier een nieuw stadion voor FC Emmen. Voor havo en
vwo-leerlingen van het Hondsrug College is deze vorm van
techniekonderwijs dagelijkse kost dankzij het technasium. ‘Het
enthousiast maken van leerlingen voor wetenschap en techniek
is mijn passie. Ik doe dat door ze in teams zelf opdrachten te
laten bedenken en uit te laten voeren’, legt Henri Pragt uit.
Leerlingen ontdekken en leren op die manier samenwerken en
problemen oplossen.
Uitdaging
Het is volgens hem niet erg als je geen twee rechterhanden
hebt. ‘Ik zie dat juist als een uitdaging. Slecht zijn is slechts
een eerste stap naar goed worden, is mijn motto’, aldus de
technasium docent.
Niet vrijblijvend
Vrijblijvend knutselen is er niet bij op het Hondsrug College.
Alle opdrachten moeten een doel hebben. De zonneboot heeft
bijvoorbeeld meegedaan aan races en het schip gemaakt van
PET-flessen moet ook echt kunnen varen. Of de door leerlingen

‘Bedrijven willen graag samenwerken met
leerlingen, want die zijn enthousiast en zien
geen apen en beren op de weg.’
geprogrameerde oefenrobot Zora die leerlingen op het
basisonderwijs traint met het leren van de tafels. ‘Momenteel
staat er een Trabant op school die leerlingen proberen om te
bouwen naar een elektrische auto. Een ambitieuze klus, maar
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dat maakt het leuk.’ Technasium-leerlingen zijn vaak buiten
de school op pad. ‘Zo leren ze hoe het eraan toe gaat op de
werkvloer. Niet minder belangrijk is dat ze leren netwerken.
‘De informatie voor hun opdracht vind je niet in schoolboeken.
Je moet de werkvloer op. De contacten die je daar opdoet kun
je later opnieuw gebruiken.’ Alle mensen die je tegenkomt,
inclusief klasgenoten, zijn onderdeel van jouw netwerk.
Bedrijven willen graag samenwerken met onze leerlingen want
die zijn enthousiast en zien geen apen en beren op de weg.
Hierdoor worden technasium-leerlingen bijvoorbeeld gevraagd
mee te helpen op hun beurzen of open dagen.
Doorlopende leerlijn
Naast zijn werk op het Hondsrug College staat Henri Pragt
ook in het basisonderwijs voor de klas. ‘Ik geef al ruim tien jaar
wetenschap en technologie op basisscholen. Ik daag leerlingen
uit om problemen op te lossen, zoals verkeersveiligheid, nieuwe
speeltoestellen op het schoolplein en het opknappen van de
plaatselijke winkelstraat. Ik geloof in een doorlopende leerlijn
die begint op de basisschool.’
Groot compliment
Die leerlijn hoort volgens hem ook door te gaan in het
vervolgonderwijs na de havo of het vwo. ‘Onlangs ben ik samen
met collega’s op de Technische Universiteit Eindhoven geweest.
We spraken oud-leerlingen en die vertelden dat de werkwijze
daar vergelijkbaar is met het technasium. Dat beschouw ik als
een groot compliment. Het betekent voor mij dat onze vorm
van onderwijs aansluit op het vervolgonderwijs. Dit is waar we
tweehonderd procent voor gaan.”

‘We merken dat klassen rustiger worden. Er is minder
onderlinge irritatie en er zijn minder lesverwijderingen.’

Voor het Hondsrug College is het belangrijk dat leerlingen het
naar hun zin hebben op school. Zit je lekker in je vel dan leer je
nu eenmaal makkelijker. Daarom is er volgens Daan de Jonge
veel aandacht voor het klimaat in de klas. ‘We gaan samen
met leerlingen aan de slag met sociale vaardigheden, omgaan
met boosheid en moreel redeneren. Het gaat erom dat we een
omgeving scheppen waarin leerlingen rekening met elkaar
houden en elkaar helpen,’ vertelt Daan de Jonge.

‘Toch merken we dat leerlingen na gaan denken over hun eigen
gedrag, en uiteindelijk kunnen aangeven wat ze van ons als
docenten verwachten. We zien dat klassen rustiger worden. Er is
minder onderlinge irritatie en er zijn minder lesverwijderingen.

Bewust maken
Tijdens de lessen wordt geprobeerd de leerlingen bewust
te maken van hun eigen denken en doen en daar zelf
verantwoordelijkheid voor te nemen. De lessen zijn er op gericht
dat leerlingen de mogelijkheid krijgen om te kiezen voor een
positieve oplossing.

Leerlingen zijn beter in staat om elkaar op een positieve manier
aan te spreken op hun gedrag.’

Pittig en confronterend
De meeste leerlingen zitten volgens de docent niet te wachten
op dit soort lessen, want ze kunnen pittig en confronterend zijn.

Het Hondsrug College,

een slimme start voor je toekomst!

Zit je lekker in je vel
dan leer je nu eenmaal makkelijker.

Respectvol
Tijdens de lessen leren leerlingen beter hun eigen mening te
verwoorden en op een respectvolle manier de discussie met
elkaar aan te gaan. Het is voor Daan de Jonge mooi om te zien
hoe de sfeer in een groep kan veranderen. ‘We hebben een klas
gehad die zei: meneer, waarom hebben we deze lessen niet
eerder gekregen. Nu gaan we bijna als klas uit elkaar.’

Het Hondsrug College,
		

een slimme start voor je toekomst!
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Marian Kieft | leerlingbegeleider
‘Wij geven de leerling vertrouwen’

Met bijna tweeduizend leerlingen en
drie schoolgebouwen mag het Hondsrug
College met recht een grote school
genoemd worden. Ondanks de omvang
is de leerling er beslist geen nummer.
Integendeel; er is altijd een luisterend
oor voor een leerling die het om wat
voor redenen dan ook moeilijk heeft.
Marian Kieft biedt als leerlingbegeleider
en vertrouwenspersoon zo’n luisterend
oor. Ze werkt al bijna twintig jaar op het
Hondsrug College en geniet van het werken
met kinderen. Vooral de verbinding met
kinderen vindt ze naar eigen zeggen fijn.
Naast haar werk als leerlingbegeleider geeft
ze religie.

‘Ik geef ze vertrouwen en echtheid. Ik neem mijn petje
af als ik al die verhalen hoor. Ze maken soms veel mee
maar gaan niet bij de pakken neerzitten.’

Als leerlingbegeleiders krijgen Marian Kieft en haar collega’s
Trots
de meest uiteenlopende kwesties op hun bord. ‘Soms komen
Het Hondsrug College is zeker niet de enige school waar de
leerlingen langs omdat ze zich zorgen maken over een
leerling veel aandacht krijgt. Toch noemt de leerlingbegeleider
klasgenoot, vriendin of kameraad of omdat ze een zware
de aanpak van haar school bijzonder. ‘Wij zien de leerling echt en
periode in hun leven doormaken. Soms
dat ondanks de grootte van onze school.
op advies van ouders/verzorgers, mentor
‘Lesgeven is leuk en fijn om te Ook merk ik vaak aan ouders hoe fijn het
of een andere collega. We hebben dan
om zorg over hun kind te kunnen delen
doen en deze gesprekken geven ismet
gesprekken waarin de leerling heel vaak
school. Het is goed om dit werk te
verdieping aan mijn werk.’
zelf met oplossingen komt en zo een weg
doen. Het doet ertoe.’
vindt.’
Verdieping
Vertrouwen en echtheid
Leerlingen leren hoe fijn het is dat er altijd iemand is om mee te
‘Het is heel fijn om ze te kunnen helpen,’ licht ze haar werk
kunnen praten en dat er altijd mensen zijn die kunnen helpen.’
en het gevoel daarbij toe. De gesprekken zorgen soms voor
Ik vind ook dat mijn collega’s zich betrokken opstellen, ook zij
een speciale band met een leerling. Ik geef ze vertrouwen en
zijn bereid om leerlingen te helpen. Ik zou dit deel van mijn werk
echtheid. Ik neem mijn petje af als ik al die verhalen hoor. Ze
niet willen missen. Lesgeven is leuk en fijn om te doen en deze
maken soms veel mee maar gaan niet bij de pakken neerzitten.’
gesprekken geven verdieping aan mijn werk.
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Era Gordeau | literatuurclub

‘Cupcakes en appeltaart maken Hondsrug-literatuurclub succesvol’
Ruim zes jaar geleden startte Era
Gordeau samen met haar collega
Els Visser, beiden vwo-docent
Nederlands, de literatuurclub van
het Hondsrug College. Overbrengen
van de passie voor lezen en literatuur
was het doel. De deelnemende
vwo-6-leerlingen doen op vrijwillige
basis mee aan de bijeenkomsten
van deze club. Zij bepalen ook
de loop van het gesprek. Voor de
literatuurliefhebbers zijn er vier keer
per jaar extra lange schooldagen.
De bijeenkomst vindt namelijk altijd
plaats na schooltijd en duurt tot ca.
17.15 uur. De opkomst is elke keer
weer hoog. Ruim vijftig procent
van de leerlingen bezoekt de
bijeenkomsten.

‘Het heeft ongetwijfeld te maken met de sfeer die wij als docenten
creëren: we bakken cupcakes en appeltaarten, zorgen voor koffie,
thee en frisdrank en richten het lokaal gezellig in. Je vangt tenslotte
meer vliegen met stroop dan met azijn.’
De dagen van een middelbare scholier zijn meestal behoorlijk
volgepland. Eerst school, dan huiswerk en als dat klaar is vaak
tijd voor sporten of andere hobby’s. Uitvoerig discussiëren over
literatuur is meestal in weinig agenda’s terug te vinden. Toch
trekt de literatuurclub van het Hondsrug College al jaren veel
deelnemers.

Gepassioneerd
Het geheim zit hem volgens vwo-docent Era Gordeau in de
gemoedelijke omgeving. ‘Het heeft ongetwijfeld te maken met
de sfeer die wij als docenten creëren: we bakken cupcakes en
appeltaarten, zorgen voor koffie, thee en frisdrank en richten
Leerlingen bepalen gesprek
het lokaal gezellig in. Je vangt tenslotte meer vliegen met
De leerlingen bepalen welke kant het gesprek opgaat. Ze gaan
stroop dan met azijn.’ Na een lange schooldag geven de zoete
zowel in gesprek over hun leeservaringen als hoe zij het werk
versnaperingen volgens haar
uitleggen. De docenten houden zich
precies de juiste hoeveelheid
mogelijk op de achtergrond.
‘Na afloop moeten we naar elkaar zoveel
energie om gepassioneerd over
Voordeel daarvan is dat ze meer
en onszelf vaak toegeven dat we heel tijd hebben om te genieten van de
literatuur te kunnen discussiëren.
gesprekken. ‘Na afloop moeten we elkaar
trots zijn op onze leerlingen.’
Boeken
en onszelf vaak toegeven dat we heel
Aan het begin van elk schooljaar
trots zijn op onze leerlingen, die zo goed
wordt bekend gemaakt welk boek er tijdens de bijeenkomsten
nadenken over zaken als verhaaltechniek, gelaagdheid, intenties
van de literatuurclub centraal staat. De docenten gaan daarbij
van de auteur en de relatie die het verhaal heeft met hun eigen
niet over één nacht ijs. ‘Een boek moet vragen bij de lezer
leven.’

Het Hondsrug College,

een slimme start voor je toekomst!

oproepen, meerdere verhaallagen bevatten, mogelijkheden
tot identificatie bieden en literaire waarde hebben. Omdat de
titels aansluiten bij onze literair-historische lessen, komen ze uit
verschillende periodes van onze literatuurgeschiedenis van na
1880,´ licht Era de keuzes toe. Zo komen onder meer “De kleine
Johannes” van Frederik van Eeden uit 1885 langs en worden de
geesten gescherpt over “Een schitterend gebrek” van Arthur
Japin. Maar ook “De wegen der verbeelding” van Hella Haasse uit
1983 en “Grip” van Stephan Enter uit 2007 vormen al jaren een
vast onderdeel van de gesprekken.

Het Hondsrug College,
		

een slimme start voor je toekomst!
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René Katerbarg | economie
‘Grappige video’s waar je ‘stiekem’ ook nog van leert’

René Katerbarg is al tien jaar met veel
plezier actief als economiedocent. Hij
combineert zijn passie voor lesgeven
met de liefde voor muziek en video.
Zijn leerlingen krijgen regelmatig vlotte
zelfgemaakte lesvideo’s voorgeschoteld
met ‘veel explosies en humor’, zoals hij het
zelf uitdrukt. Video’s waar je, tussen het
lachen door, ‘stiekem’ ook nog iets van leert.
Leren wordt op deze manier aantrekkelijk
en leuk.

Bram Zuidema | wiskunde
‘Maakt wiskundelessen weer spannend’
De 29-jarige Bram Zuidema is een van de jongste
docenten op het Hondsrug College. De Groninger geeft
wiskunde. Naar eigen zeggen vooral omdat hij ervan
geniet iets te kunnen creëren met niets anders dan zijn
hoofd. Ook de eenduidigheid en duidelijkheid die de
wiskunde biedt raakt Bram sterk. Hij wil dat gevoel en
passie dolgraag op leerlingen overbrengen. Dat is zeker
bij wiskunde lang niet altijd eenvoudig. Over zijn keuze
voor het Hondsrug College is hij duidelijk. ‘Op deze
school is er constante wil om nieuwe soorten onderwijs
te ontwikkelen. Bovendien krijg je de kans om jezelf en je
ideeën te ontwikkelen,’ stelt Zuidema.

‘Het is echt super om hen vol energie met een wiskundevraagstuk bezig te zien.
Ik heb duidelijk een gevoelige snaar geraakt.’
‘Het complete examenprogramma
economie heb ik verfilmd.’

Hulpmiddel
Leerdoelen
Video blijkt een prima hulpmiddel. Katerbarg heeft, naast de
Lesgeven doet René Katerbarg graag op een niet-traditionele
hiervóór genoemde humoristische video’s, ook het complete
manier. In de onderbouw zijn daarom de lesboeken helemaal de
examenprogramma economie verfilmd en biedt dat aan via
deur uit gedaan. ‘Lesgeven gebeurt hier op basis van leerdoelen.
een interactieve app. Leerlingen kijken dan de video thuis en
Ik leg elke week iets nieuws uit en vertel de leerlingen daarbij
beantwoorden ondertussen een
wat ze er mee moeten kunnen. Hun
´Sinds ik dit systeem heb ingevoerd,
aantal vragen, om te checken
leerdoelen dus. Het is daarna aan
of ze het begrijpen. ‘In de les
hen om mij duidelijk maken dat ze
scoren leerlingen meetbaar beter en
hebben we dan veel meer
het leerdoel onder de knie hebben.
volgens de enquêtes vinden ze het nog Zolang het maar duidelijk en goed
tijd om samen te oefenen op
rekenen, argumenteren en andere
omschreven is’, legt Katerbarg uit. ‘Of
een leukere manier van leren ook. ´
belangrijke vaardigheden, die
ze het schrijven, tekenen of vloggen
nodig zijn om zo goed mogelijk op
maakt niet uit.’
het examen te scoren’, legt hij uit.
Game-dashboard
Betere score
Als een leerling bewezen heeft het leerdoel te beheersen, dan
De methode heeft duidelijk effect op de resultaten, constateert
wordt dit genoteerd in een door Katerbarg zelf ontworpen
de trotse economiedocent: ´Sinds ik dit systeem heb ingevoerd,
game-dashboard. ‘Hierop kunnen leerlingen en hun ouders/
scoren leerlingen meetbaar beter en volgens de enquêtes, die
verzorgers precies zien wat ze moeten kunnen, hoever ze al
ik elk schooljaar een paar keer uitvoer, vinden ze het nog een
gegroeid zijn en of ze nog op schema lopen. Door leerdoelen te
leukere manier van leren ook! Deze video’s zijn allemaal volledig
bewijzen krijg je punten en ga je een ‘level omhoog’, maar ook
gebaseerd op leerdoelen; ik vertel mijn leerlingen precies wat
het helpen van klasgenoten is punten waard!
zij hier uiteindelijk mee moeten kunnen voor het examen en dat
maakt het natuurlijk wel zo duidelijk.’
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´Het is aan de leerlingen om mij duidelijk te maken dat ze het leerdoel onder
de knie hebben. Of ze het schrijven, tekenen of vloggen maakt niet uit’.

Wiskundedocent Bram Zuidema maakte zijn leerlingen
enthousiast voor wiskunde. Tijdens de traditionele lessen kreeg
hij dit niet voor elkaar dus verzon hij een list. Lesboeken aan de
kant en de droge theorie verpakken in een spannend spel. Een
aanpak waar jongeren zich wel door uitgedaagd voelden.
Vaag en abstract
‘Ik wil leerlingen leren systematisch en kritisch na te denken
en de feilbaarheid van de wereld om ons heen en onszelf te
onderzoeken. Dit klinkt behoorlijk vaag en abstract en helaas
is dit voor de meeste leerlingen ook zo. In de afgelopen jaren
merkte ik dat de motivatie om zich in wiskunde te verdiepen bij
een groot deel van de leerlingen ver te zoeken was’.

Tweede prijs
Niet alleen zijn leerlingen bleken enthousiast te zijn over zijn
creatie. Voor de lerarenopleiding wiskunde in Zwolle schreef hij
een scriptie over zijn escaperoom en produceerde volgens de
jury het op een na beste onderzoek van het opleidingsinstituut.
Vooral de minutieuze, je zou het ook: ‘op elke slak zout
leggen’ kunnen noemen, beschrijving van het creatie- en
onderzoeksproces en de uitgebreide
analyse, reflectie en discussie werden
maar ook het
geroemd door de jury.

Escaperoom
Zuidema bedacht daarom een heuse escaperoom. ‘De
escaperoom bestaat uit een hoop
puzzels of vraagstukken, bewust
‘Die concentratie
buiten het alledaagse leerplan
plezier wat je van hun gezichten af
om gekozen, die leerlingen met
elkaar kunnen oplossen. Elke
kon scheppen maakt mij zo blij. Dat Erkenning
groep puzzels (gecategoriseerd
Een belangrijke erkenning voor
is haast niet te beschrijven.’
in kleuren) opent een kistje en als
Bram Zuidema. Voor zijn gevoel had
alle vier de kistjes geopend zijn,
hij met gedreven en gemotiveerde
zijn de leerlingen uit de klas ontsnapt. Het was fijn te merken
wiskundeleerlingen de hoofdprijs al binnen. ‘Die concentratie
dat leerlingen ook heel enthousiast kunnen worden van een les
maar ook het plezier dat je van hun gezichten af kon scheppen
wiskunde, ’aldus een tevreden docent.
maakt mij zo blij. Dat is haast niet te beschrijven.’
Energie
Zelfs bij de leerlingen die er in een normale les mistroostig
bijzaten sloeg het concept aan. Bram Zuidema: ‘Het is echt
super om hen vol energie met een wiskundevraagstuk bezig te
zien. Ik heb duidelijk een gevoelige snaar geraakt.’ Hij herkent
zichzelf in het enthousiasme van de leerlingen. ‘De euforie die
optreedt na flink gezwoegd en nagedacht te hebben, wanneer
je een probleem onherroepelijk hebt opgelost is nagenoeg
ongeëvenaard.’

Het Hondsrug College,

een slimme start voor je toekomst!

Doelgericht onderwijs
Op school kreeg hij alle ruimte en medewerking voor zijn
experiment. Doelgericht werken krijgt veel aandacht op het
Hondsrug College. Ofwel; het aantoonbaar beheersen van de
lesstof en leerdoelen staat centraal, niet de wijze waarop dit
bereikt wordt. ‘Dat is duidelijk erg goed gelukt. De escaperoom
zorgt voor motivatie in de les en inzicht in het vak wiskunde. Dat
is uiteindelijk toch wat je als school hoopt te bereiken.’

Escaperoom 2.0
Ook voor Zuidema geldt dat stilstand achteruitgang is. Daarom
is hij in gedachten al bezig de escaperoom 2.0 te ontwikkelen.
‘Bovendien wil ik in de toekomst graag soortgelijke escaperooms
maken of anderssoortige spellen die ik kan inzetten in de les,
omdat ik heb gemerkt dat deze manier van de les indelen een
hoop leerlingen activeert,’ kijkt hij alvast vooruit.

Het Hondsrug College,
		

een slimme start voor je toekomst!
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Regina Twickler-Poelstra | vakcollege Zorg en Welzijn
‘Maatwerk voorop in vakcollege Zorg enWelzijn’
Ze werkt al ruim dertig jaar op het
Hondsrug College, maar Regina Twickler is
nog even gepassioneerd over het onderwijs
als toen ze op 23-jarige leeftijd begon.
Ooit koos ze bewust voor het lesgeven
als docent zorg en welzijn aan de klassen
van het vakcollege Zorg en Welzijn. In de
afgelopen dertig jaar is in het onderwijs
veel veranderd en als het aan Regina ligt
blijft het lesgeven volop in beweging.
Met haar andere pet als ontwikkeldocent
op draagt ze haar steentje bij aan
onderwijsvernieuwing. ‘Vernieuwingen
uitzoeken en uitwerken is mooi om te
doen. Aan inspiratie geen gebrek. Die krijg
ik gelukkig dagelijks door de leerlingen
aangeleverd. Wat geniet ik van mijn werk en
het werken met jonge mensen die zoveel
zichtbare en verborgen talenten hebben.’

De inspiratie mag dan vooral van leerlingen komen; als docent
Arbeidsmarkt
moet je volgens Regina Twickler ook het beste van jezelf
Op het Hondsrug College begint de voorbereiding op de
geven. ‘Alleen op die manier komt het beste in een ander
praktijk al in het eerste jaar. Daar oefenen de leerlingen met
tot ontwikkeling’, weet de onderwijsvernieuwer. ‘Kijk verder
het opdoen van vakkennis. In een speciaal handboek wordt
dan de buitenkant. Laat leerlingen
bijgehouden welke vaardigheden
‘Met wilskracht, houvast en
werknemersvaardigheden ontwikkelen.
geoefend zijn. Leerlingen nemen dit
Daag hen uit door zaken met hen te
veiligheid kan iedere leerling via elk jaar mee naar de vervolgklas. ‘Door
oefenen waarvan ze denken dat ze
het programma en curriculum verticaal
een gepersonaliseerde weg zijn te maken en goed te organiseren, zorg
deze niet hebben of nooit kunnen
ontwikkelen’ somt ze op.
je voor een werkende doorlopende
weg naar de top bereiken.’
leerlijn. Opgedane kennis en
Maatwerk
vaardigheden worden zo verder getraind,’ legt de HondsrugMaatwerk is daarbij erg belangrijk want niemand hoeft volgens
docent uit.
haar op dezelfde manier zijn of haar doelen te bereiken. ‘Met
wilskracht, houvast en veiligheid kan iedere leerling via een
Onderbouw werkt mee aan examen
gepersonaliseerde weg zijn weg naar de top bereiken. Dit kan
Het docententeam in de onder- en bovenbouw werkt met
door hen te stimuleren om te ondernemen en initiatieven te
dezelfde methode. Bovendien zijn zij actief betrokken bij
steunen waardoor ze ervaring op kunnen doen. Door met hen
de opdrachten voor de verplichte examenonderdelen. Alle
vaardigheden te oefenen en met hen te reflecteren worden ze
docenten weten dus wat de einddoelen per keuzevak en
zich meer en meer bewust van hun eigen mogelijkheden.’
profielmodule van het curriculum van de leerling zijn. ‘Hierdoor

kunnen wij na herhaling van de kennis en vaardigheden
verandering. Flexibel wil zijn, nieuwsgierig blijf en continu
in het derde jaar een aantal onderdelen van het verplichte
op zoek ben naar verbetering. De leerling staat hierbij altijd
examenprogramma voor de kerstvakantie al aftoetsen. Er wordt in het middelpunt,´ beschrijft ze haar visie op het onderwijs.
zo ruimte gecreëerd aan het
Op het vakcollege Zorg en
eind van klas vier.´
‘Mijn grootste drijfveer is dat ik altijd open Welzijn helpen leerlingen
Leerlingen kunnen ook
elkaar bij examentrainingen.
wil staan voor verandering. Flexibel wil zijn, Ze observeren elkaar tijdens
gedurende klas 4 ervaring in
de verschillende werkvelden
oefenexamens en geven
nieuwsgierig blijf en continu op zoek ben
opdoen, of een door hen zelf
feedback aan elkaar op de
naar verbetering. De leerling staat hierbij
georganiseerde meeloopverrichte handelingen en
altijd in het middelpunt.’
dag in het werkveld volgen.
opdrachten. Die aanpak valt in
De leerling onderneemt en
goede aarde. ‘Ze doen vrijwillig
wordt gemotiveerd door
mee aan deze trainingen en het
mogelijkheden. Bovendien werkt dit volgens de docent ook
oefenen van vaardigheden zoals samenwerken, organiseren en
het ondernemend leren in de hand. Leerlingen stappen zelf op
creatief denken. Ook komen ze met eigen initiatieven. Al met
zaken af, je geeft de leerling als het ware een stukje regie over
al geeft dit zelfvertrouwen, minder examenstress en betere
het eigen leerproces.
resultaten.’
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Elsa Koopman | Intermezzo

‘Intermezzo mooie overgang tussen de basisschool en de eerste klas.’
Elsa Koopman werkt sinds drie jaar op het
Hondsrug College. Daarvoor stond ze op
een basisschool voor groep acht. Ze maakte
de overstap toen de scholengemeenschap
met Intermezzo begon. Dit is een tussenjaar
voor kinderen die een groep hebben
overgeslagen op de basisschool. Ze helpt
deze kinderen met wat ze nog lastig vinden
op het gebied van rekenen, taal, spelling
en begrijpend lezen. Samen met haar
collega’s bereidt ze deze kinderen voor om
op een goede manier te kunnen starten in
het eerste jaar van de middelbare school.
Het lesgeven op het middelbaar onderwijs
beviel haar zo goed, dat ze stopte met haar
baan op de basisschool. Tegenwoordig
geeft ze naast het Intermezzo ook religie
aan de eerstejaars en is mentor.

‘Ik weet hoe ze gewend zijn
te werken en hoe groot de
veranderingen in de eerste klas zijn’
De ruime ervaring op het basisonderwijs helpt Elsa Koopman
enorm bij haar werk op het Intermezzo. ‘Omdat ik eerst in groep
acht heb gewerkt, denk ik dat ik heel goed begrijp hoe de
kinderen binnenkomen op het Hondsrug College. Ik weet hoe
ze gewend zijn te werken en hoe groot de veranderingen in de
eerste klas zijn: een nieuw en vaak groter gebouw, huiswerk,
verschillende lokalen, verschillende docenten, een nieuwe klas,
eten in de schoolzaal met allemaal andere kinderen,’ legt ze uit.

jaar om te wennen aan het voortgezet onderwijs, samen met de
andere brugklassers, en pas na het eerste jaar gaan ze ook naar
de andere gebouwen met de oudere leerlingen. Het is echt een
mooie overgang tussen de basisschool en de eerste klas, aldus
Koopman.

Ron Matena | ICT lyceum

‘Hondsrug College bereidt je voor op de beroepen van de toekomst’
Een trotse ICT-docent, zo omschrijft
Ron Matena zichzelf graag. De docent
aan het ICT Lyceum van het Hondsrug
College is verknocht aan de digitale
wereld. Geen wonder, als je eerste
stappen op ICT-gebied teruggaan naar
1984. Als leerling van de C.S.G., de
voorloper van het Hondsrug College,
kreeg hij al twee uur per week les in
omgaan met computers, programmeren
en de communicatie tussen computers.
Matena constateert dat zelfs anno
2020 ICT-lessen zeldzaam zijn op de
middelbare school. Het Hondsrug
College is een uitzondering. Al vanaf
het eerste jaar krijgt elke leerling op
het ICT Lyceum vijf uur ICT per week.
Een belangrijke voorbereiding op een
toekomst die meer en meer digitaal
wordt.

‘In de onderbouw is er veel aandacht voor vormgeving, robotisering, websites,
cryptografie, databases en het ontwikkelen van apps.’
‘Het Hondsrug College heeft een duidelijke visie als het gaat om
ICT-onderwijs’, vindt Ron Matena. De school leert haar leerlingen op een goede manier om te gaan met ICT en op die manier
goed voorbereid te zijn op de beroepen van de toekomst. ‘In
de onderbouw is er daarom veel aandacht voor bijvoorbeeld
vormgeving, robotisering, websites, cryptografie, databases en
het ontwikkelen van apps.‘

MineCraft. Leerlingen van het Hondsrug College meten met
behulp van Arduino de kwaliteit van het water met sensoren in
de Rietplas in Emmen.’

Doelgericht werken
Ook de eventuele overgang van het Intermezzo naar de brugklas van het Hondsrug College verloopt soepel. De kinderen
Gemakkelijke overgang
zijn al gewend doelgericht te werken.
‘Zo hebben ze een jaar om te
Om de overgang van de basisschool
In de praktijk betekent dit onder meer
zo klein en gemakkelijk mogelijk te
dat ze verschillende manieren kunnen
wennen aan het voortgezet
maken doet ze haar best de kinderen
om hun werk te maken. Verder
onderwijs, samen met de andere gebruiken
zich zo snel mogelijk op hun gemak
is er veel aandacht voor feedback geven,
brugklassers, en pas na het eerste te krijgen en dit te verwerken. Hierdoor
te laten voelen. ‘Ik begin daarom
altijd in de kring (zoals de kinderen
jaar gaan ze ook naar de andere leren ze om door te zetten als ze iets
op de basisschool vaak gewend zijn)
moeilijk vinden en ook om kritisch naar
en maak altijd eerst tijd om even met gebouwen met de oudere leerlingen.’ hun eigen werk te kijken voor ze het
elkaar te ‘kletsen’ over wat er speelt.
inleveren bij de docent. Ook dit is goede
Dit doe ik in de Intermezzo klas, maar ook in mijn mentorklas en
voorbereiding voor de eerste klas.
ook bij de eerste klassen die ik religie geef.’
Heel trots
Wennen gaat snel
Ik vond het erg bijzonder om mee te mogen werken aan de
Die onwennigheid is volgens haar snel voorbij. Binnen een
ontwikkeling van dit tussenjaar. We zijn er als Intermezzo-team
paar weken voelen de kinderen zich op het Hondsrug College
heel trots op hoe de kinderen zich in het tussenjaar ontwikkelen
op hun plaats en weten precies hoe alles werkt. Dat ze al hun
en werken aan hun eigen doelen. Koopman: ‘Het lesgeven aan
lessen in één gebouw volgen speelt daarbij een belangrijke rol.
de Intermezzo klas en religie geven aan de eerste klas, maakt dat
De Intermezzo-leerlingen starten, net als de eerstejaars in een
ik elke dag met veel plezier naar het Hondsrug College kom.’
gebouw speciaal bestemd voor de brugklas ‘Zo hebben ze een

Samenwerking
Kennis hoeft niet altijd van buiten de school te komen. Op het
Hondsrug zelf zoeken docenten als het even kan de samenwerking. Zo werken het ICT Lyceum en het
Projectmatig werken
‘Als team leer je samenwerken, Technasium bijvoorbeeld samen aan projecGewapend met deze kennis gaan
ten en organiseerden ze al een gezamenlijke
pitchen en presenteren.’
de leerlingen in de bovenbouw
programmeeravond. Ook is er een nauwe
projectmatig aan de slag. In een
samenwerking met het eigen vakcollege. Ook
projectgroep wordt gewerkt aan opdrachten van een externe
zijn de contacten met het Drenthe College en NHL Stenden sterk
opdrachtgever. Bijvoorbeeld de gemeente Emmen of Domesta.
geïntensiveerd. Ron Matena: ‘Je hoeft nu eenmaal niet alles zelf
Deze manier van werken is niet alleen nuttig voor de digitale
uit te vinden.’
vaardigheden: ‘Als team leer je bijvoorbeeld samenwerken, pitchen, presenteren, dat soort zaken. Allemaal vaardigheden die
Extra
in je latere baan goed van pas komen. Kortom: opdrachten die
Succes in de ICT-lessen betekent ook dat je naast je havo/
ertoe doen’, aldus de gedreven ICT- docent.
vwo-diploma een extra aantekening krijgt dat je ICT met goed
gevolg hebt afgerond. Dit kan van pas komen tijdens bijvoorMineCraft
beeld een hbo-studie op de NHL Stenden hogeschool. Als
Als je hem vraagt waarom je naast je reguliere havo of vwo een
gevolg van de nauwe samenwerking met NHL Stenden wordt
extra uitdaging zou zoeken in de ICT, hoeft Ron Matena niet lang geprobeerd of er opleidingen meer in elkaar geschoven kunnen
na te denken. ‘Omdat je een leuke schooltijd wilt, ICT je interesworden. ‘Als leerling ben je dan klaar voor de volgende stap: een
seert en je aan de slag wilt met praktijkgerichte opdrachten. De
geweldige carrière waar ICT een rol speelt’, besluit Ron Matena.
meesterproef is bijvoorbeeld echt de kers op de taart. Je sluit het
vak af met een zeer praktijkgerichte opdracht. Die moet aan‘Omdat je een leuke schooltijd wilt, ICT
tonen dat je over de kennis en vaardigheden beschikt om zo’n
je interesseert en je aan de slag wilt met
opdracht te plannen, uitvoeren en te implementeren. Bijvoorbeeld het gebruik van games in het onderwijs met behulp van
praktijkgerichte opdrachten.’
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Roy Keuter | Engels

‘Ik ben trots op het werken zonder vaste lesmethode of toetsen‘
Roy Keuter werkt al tien jaar
op het Hondsrug College.
Hij geeft Engels in het vmbo,
basis- en kader beroepsgerichte
leerwegen. Roy heeft het naar zijn
zin op het Hondsrug College. Hij
is glashelder als het gaat om de
reden daarvoor. ‘Leuke leerlingen,
fijne collega’s en een goede sfeer.
Daarnaast vind ik het ook prettig
dat docenten op onze school veel
ruimte krijgen om onderwijs te
maken. Als je als docent een goed
onderbouwd idee hebt, mag je
dat op onze school bijna altijd
uitproberen’, legt hij uit.

Thea Oost | beeldende vakken
‘Iedereen is welkom in het Open Atelier’

Onderwijs is altijd in beweging. Daarom
geniet Thea Oost zo van haar baan als
docent beeldende vakken en coach Open
Atelier. ’Altijd verrassend, iedere dag weer
anders en nooit een saai moment,’ somt ze
enthousiast op. Haar leerling-kunstenaars
verrassen de docente iedere les weer
opnieuw met hun fraaie kunstwerken en
daar is ze trots op. Thea is als creatieveling
altijd met nieuwe dingen bezig.
‘Bijvoorbeeld het bedenken van nieuwe
lessen en methodes voor de beeldende
vakken, alles met als doel leerlingen te
enthousiasmeren.’

Het is geweldig als een leerling
versteld staat van zijn eigen
kunnen en dan zegt; ‘Mevrouw ik
wist helemaal niet dat ik dit kon.’

‘Op het Hondsrug College kun je als leerling
meepraten en meedenken over je eigen onderwijs’.
Trots is hij op het werken zonder vaste lesmethode of toetsen.
Hij ziet het werken zonder cijfers en toetsen wel degelijk als
‘De lesstof is volledig gebaseerd op leerdoelen die leerlingen
een stap vooruit. ‘De traditionele programma’s staan niet
moeten behalen. Om dit voor elkaar te krijgen geven we ze heel
lang genoeg bij de stof stil om het daadwerkelijk te leren.
veel vrijheid. Je merkt dat dit leidt tot
Ongeveer veertig procent van de
‘Er zijn nu zelfs eerste klassen die lesstof uit programma’s is ook niet strikt
meer motivatie. Bovendien kunnen
leerlingen op deze manier beter laten
voor de meeste vakken geen cijfers noodzakelijk om een examen te halen.
zien wat ze kunnen’.
Bij doelgericht leren hebben we die
meer krijgen’.
lesstof geschrapt en besteden we meer
Minder cijfers
tijd aan de overige zestig procent. Daar nemen we langer de tijd
Steeds meer docenten op het Hondsrug College werken op deze voor, zodat leerlingen de stof daadwerkelijk leren’.
manier legt de docent Engels uit. ‘Alleen al in het vakcollege
werken nog zes collega’s op deze manier. Ook op de mavo en in
Meepraten
het vwo draait dit project. Er zijn nu zelfs eerste klassen die voor
Roy en zijn collega’s willen blijven verbeteren. Daarom telt de
de meeste vakken geen cijfers meer krijgen‘.
mening van de leerling ook zwaar. Zij krijgen door middel van
enquêtes gelegenheid te zeggen hoe ze de lessen en de school
Effectief lesgeven
ervaren. Op het Hondsrug College kun je als leerling meepraten
Dat vroeger alles beter was hoor je Roy Keuter zeker niet zeggen. en meedenken over je eigen onderwijs’.
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Voor de klas lesgeven behoort tot het verleden in de lessen van
Thea Oost. Leerlingen werken tijdens de les aan eigen projecten.
Soms individueel, soms in groepsverband en ook vaak vak-en
leerjaar-overstijgend. De docent is als een soort coach paraat
voor uitleg en advies. ‘Ik noem het kunstlokaal altijd het open
atelier. Dat wil zeggen, tijdens de reguliere lessen beeldende
vorming in mijn rooster, mag iedereen gebruikmaken van het
kunstlokaal. Dit werkt heel inspirerend, want zo leren leerlingen
van én met elkaar. Ze zijn kritisch, maar hebben ook houvast
aan elkaar. Onderling respect voor de gemaakte creaties is een
voorwaarde wanneer je over de drempel stapt van het open
atelier,’ legt ze uit.
Meer dan tekenen en schilderen
Beeldende vorming is volgens de docent de laatste jaren veel
meer geworden dan tekenen, handvaardigheid en schilderen.
Ze is een groot voorstander van het werken met afvalmateriaal
in het kader van recycling. ‘De benamingen tekenen en
handvaardigheid op zich gebruik ik eigenlijk nooit meer. Deze
werkvormen worden vaak gecombineerd en met de komst van
de multimedia hebben we er een extra dimensie bij gekregen.
Digitale beeldbewerking, fotografie en film zijn niet meer weg
te denken. Dit beïnvloedt de kijk op kunst van de leerlingen
natuurlijk. Met de telefoon en iPad/computer binnen handbereik
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is toegang tot de geschiedenis van kunst en cultuur heel
laagdrempelig geworden in de les.’
Het gaat niet om het cijfer
Het stimuleren van het creatieve denken staat centraal bij Thea
Oost. Met behulp van woord- en beeldmateriaal, gevolgd door
een uitdagende opdracht worden de leerlingen uitgedaagd
om hun creatieve, probleemoplossende vaardigheden te
laten zien. Het creatieve proces is trouwens belangrijker
dan het eindproduct. Op die manier krijgen alle leerlingen
een eerlijke kans. ‘In mijn lessen gaat het dus niet om dat
cijfer voor die geweldige tekening of dat fantastische beeld,
ook mooi natuurlijk, maar meer om de persoonlijke groei
van de leerlingen. Want in het Open Atelier zijn we allemaal
kunstenaars!’
Beroepskeuze
Beeldende vakken zijn belangrijk voor de beroepskeuze weet
de open atelier coach. ‘Je leert spiegelen, kijken naar je eigen
beeldmateriaal en dat van anderen. Dit stimuleert je invoelend
vermogen, zodat je je beter in het doen en denken van anderen
kunt verplaatsen. Het is geweldig als een leerling versteld staat
van zijn eigen kunnen en dan zegt; “Mevrouw, ik wist helemaal
niet dat ik dit kon”.
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Karst van der Velde | doelgericht
‘Niet cijfer, maar inzicht centraal bij doelgericht werken‘

Karst van der Velde voelt zich
thuis op het Hondsrug College.
De 33-jarige geeft onder meer
geschiedenis en filosofie aan de
onder- en bovenbouw. Ook de
vriendelijke en ontspannen sfeer
die er op het Hondsrug College
heerst maakt het werken op de
scholengemeenschap prettig. De
school staat volgens hem open
voor nieuwe en creatieve ideeën
en dat spreekt hem erg aan ‘Kom
je met iets nieuws en weet je dit
goed te onderbouwen dan krijg
je vaak de ruimte. Doelgericht
werken is daar een mooi
voorbeeld van,’ stelt hij.

‘Naarmate je langer meedraait in ‘doelgericht’
bemerk je dat de stof beter blijft hangen.’
Het draait, zo legt de coach doelgericht werken uit, niet om
eindcijfers, maar om het onder de knie krijgen van leerdoelen,
inzicht dus. Was vroeger de toets het meetpunt, tegenwoordig
kan de leerling grotendeels zelf bepalen hoe hij of zij bewijst
dat het leerdoel beheerst wordt. Eerst moet de leerling leren te
leren en voldoende ‘basisgereedschap’ hebben om zelfstandig
een plan van aanpak te kunnen opstellen. De docent staat hen
tijdens dit proces als een soort coach met raad en daad bij.

Geen momentopname
Ander groot voordeel van deze werkwijze is volgens Karst van
der Velde dat de leerstof op deze manier echt goed doordringt.
Bij een toets kon je nog stampen en een zesje halen zonder alles
precies te snappen. Bij doelgericht werken werkt dat niet meer.
Tijdens de beoordeling moet je echt aantonen door te hebben
waar het over gaat. ‘Het toetsen is nu geen momentopname
meer maar een duidelijk bewijs dat de lesstof is doorgedrongen,‘
constateert hij. De docent legt uit dat doelgericht werken erop is
gericht leerlingen voldoende vakkennis en vaardigheden mee te
geven om zich staande te kunnen houden in de bovenbouw en
(daarna) de wereld buiten school.

Groen licht
Als de stof onder knie is kan dit bijvoorbeeld via een werkstuk
of een presentatie worden bewezen. Hierop volgt een één op
één gesprek met de docent. Is deze tevreden dan is er groen
licht om aan de slag te gaan met
Effect
‘Je leert hierdoor dat er inspanning Leerlingen zijn volgens hem meestal
het volgende doel. Bij ’rood licht’
wacht geen onvoldoende. De
positief over deze werkwijze. ‘In het
nodig is om iets te bereiken, dat
leerling krijgt feedback van de
begin is het lastig omdat je moet leren
vallen en opstaan hoort bij een
docent waarbij besproken wordt
dat het verwerken van feedback bij het
leerproces, vasthoudendheid dus.’ leerproces hoort. Naarmate je langer
wat inhoudelijk goed is, wat er
beter kan en hoe de leerling dit kan
meedraait in ‘doelgericht’ bemerk je dat
aanpakken. Vervolgens gaat de leerling zelf weer aan de slag
de stof beter blijft hangen.’ Het enthousiasme van zijn leerlingen
om het leerdoel uiteindeljk toch voldoende te beheersen. ‘Je
motiveert Karst. ‘Ik wil graag anderen verder helpen. Dat is echt
leert hierdoor dat er inspanning nodig is om iets te bereiken, dat een van mijn ambities.‘ Blijven leren en zichzelf continue blijven
vallen en opstaan hoort bij een leerproces, vasthoudendheid
ontwikkelen zijn voor hem dan ook belangrijke zaken in zijn
dus, aldus Karst. Leerlingen hebben hierdoor minder stress bij
leven.
vakken die ze moeilijk vinden. ‘Je mag het namelijk opnieuw
proberen als je vastloopt’ aldus de Hondsrug docent.
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Anja Visscher | vwo+

‘Omgaan met (hoog)begaafde leerlingen zit Hondsrug College in het DNA’
Het omgaan met (hoog)
begaafde leerlingen zit in
het DNA van het Hondsrug
College. Dat stelt Anja
Visscher. Anja is ondermeer
mentor van de VWO+ groep
in klas 5 en coördinator
VWO+ en Intermezzo. De
plusleerlingen zoals zij ze
noemt. Ze wijst op het feit
dat de scholengemeenschap
zich al 24 jaar
begaafdheidsprofielschool
mag noemen en daar is ze
trots op. Juist vanwege deze
leerlingengroep koos ze voor
het Hondsrug College.

‘Je wordt immers niet iets, je bent het al, kom er maar achter
wat je kan, wat je mogelijkheden zijn.’
Anja Visscher kijkt met plezier terug op haar eigen schooltijd: ‘Ik
had mentoren die ook daadwerkelijk interesse in mij toonden. Ik
voelde mij gezien en gewaardeerd. Dat wil ik ook heel graag aan
mijn eigen leerlingen doorgeven. Als mentor zet ik mij daarom
voor ze in, door te helpen erachter te komen wie ze zijn. Je wordt
immers niet iets, je bent het al, kom er maar achter wat je kan,
wat je mogelijkheden zijn. Op het Hondsrug College hebben wij
dus ruime ervaring met deze kinderen. Dat is fijn en motiveert
mij heel erg.’
Uitdagen
Samen met haar collega’s heeft ze een duidelijke aanpak
voor ogen als het gaat om plusleerlingen. Uitdagen, jezelf
tegenkomen, uit je comfortzone stappen en versnellen. Ook

’Wij leren ze dat je zelf invloed hebt op je
eigen ontwikkeling.’
het verrijken van lesstof en de ruimte voor eigen inbreng van
leerlingen krijgt veel aandacht. ‘Wij leren ze dat je zelf invloed
hebt op je eigen ontwikkeling. Ook belangrijk is dat je ontdekt
dat je leerplezier kunt ervaren door juist iets van jezelf te (laten)
vragen wat net boven je niveau is. Natuurlijk zitten daar ook wel
eens saaie taken tussen, maar beheers je die dan kun je weer
verder met een meer uitdagende leertaak’, aldus Anja.
Enthousiasme
Het aanbod van de lesstof voor de leerlingen ziet er volgens
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de docente net even anders uit dan voor andere leerlingen:
’In plaats van klein naar groot, werken we meer analytisch
van groot naar klein, voor zover dat nodig is. Dat verschilt per
leerling en per vak. Hierin is door het werken met leerdoelen ook

‘Ons motto is ‘Haal er uit wat erin zit’
ruimte voor variatie in tempo, lesvorm, niveau en interesse.’ Deze
manier van lesgeven slaat volgens haar aan bij de Hondsrugleerlingen. ‘Het leereffect is te zien aan het enthousiasme van
leerlingen, als ze praten over mogen in plaats van moeten. Leren
gaat immers niet alleen over verstandelijke ontwikkeling, maar
ook over zelfzijn en welbevinden. Een leerling die op de juiste
plek zit en lekker in zijn vel zit komt ook beter tot ontwikkeling.
Daarom kiezen wij er bewust voor om de plusleerlingen en de
gymnasiumleerlingen in de eerste drie jaar in een eigen lesgroep
te plaatsen.’
Leven lang leren
‘Ons motto is ‘Haal er uit wat erin zit’. Dat hebben we verwerkt
in het lesprogramma. Vanaf de bovenbouw gaan de leerlingen
met ondersteuning van de plusmentor zelf aan de slag om dit
te bereiken. Het mooie is dat het daarna niet stopt, ook in het
vervolgonderwijs kiezen de leerlingen vaak voor aanvullende
studies of activiteiten om zichzelf te blijven verbreden en
verdiepen. Een leven lang leren en groeien, dit doorgeven
aan de mensen om je heen, dat is voor mij de taak van goed
onderwijs voor elke leerling’, besluit de coördinator van de
plusopleidingen.
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