REDACTIONEEL
BEELD: MARTINE SPRANGERS

Revolutie
Maurice de Hond, de man van de opiniepeilingen, vindt dat er een revolutie nodig
is in het onderwijs. Dat zegt hij op pagina 11 van dit nummer. Het is zijn eigen opinie
dat onderwijs meer moet doen met de nieuwste digitale technieken. IPads uitdelen
in plaats van boeken. Het is leuk dat hij dat toelicht in dit vakblad van het openbaar
onderwijs. Want als er één school is die openstaat voor noviteiten, dan is het wel de
openbare school.
Kijk bijvoorbeeld naar het Experiment Flexibele Onderwijstijd: van de 12 deelnemende
scholen zijn er 9 openbaar. Deze scholen durven het aan om de al honderd jaar bestaande, traditionele onderwijstijden overboord te zetten. De experimenteerscholen
doen niet meer mee aan de lange zomervakantie; ze blijven gewoon open en geven
gewoon les in de zomer. Leerkrachten nemen om de beurt vakantiedagen op – zoals
dat in de meeste andere sectoren al lang gewoonte is. Het kan ook op school! En wat
blijkt? Het leidt tot meer effectieve onderwijstijd voor de leerlingen. Ouders kiezen
voor kortere vakanties en meer verspreid over het jaar. Zodat de kinderen na de zomer
niet meer eerst hun weggezakte kennis moeten ophalen.
Ook op andere punten richten de experimenteerscholen hun lessen flexibel in.
Bijvoorbeeld doordeweeks wat meer uren les, waarna leerlingen die uren weer
kunnen opnemen als ze er behoefte aan hebben. IJsvrij? Op deze scholen gaat dat
niet ten koste van de onderwijstijd. Het is nog te vroeg om te zien of de leerlingenprestaties navenant omhoog gaan, want het experiment draait pas een jaar.
Maar ik durf die verwachting wel uit te spreken. Ik vind die nieuwe werkwijze
een doorbraak.

beurtelings een column.

Terug naar Maurice de Hond. Het dagelijks gebruik van iPads in het onderwijs is
inderdaad nog niet ingeburgerd, ook niet op de experimenteerscholen. Maar wat mij
betreft is de verandering van de onderwijstijden een veel grotere revolutie. Die iPads
komen vanzelf, de eerste scholen hebben al laptops in de klassen. Scholen zijn echt
minder ouderwets dan De Hond doet voorkomen. Het is eigenlijk vooral te hopen
dat de Steve Jobsscholen van De Hond ook flexibele tijden gaan aanbieden, want dat
levert – bewezen in de praktijk - echt wat op. En, ook al is het lastig om een openbare
school op te richten, toch hoop ik dat de Steve Jobsscholen openbare scholen worden.
Die lopen immers graag voorop. <
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