Learning dinner
Een onderzoek naar de
toekomst van het schoolgebouw

Voorwoord
Zeven onderwijs-experts komen een avond bij elkaar, met
‘schoolmaken’ op de gespreksagenda. Schooldirectieleden, adviseurs
voor het onderwijs, architecten met veel ervaring in het ontwerpen
van scholen en een stedenbouwkundige. Samen kijken ze welke
trends er gaande zijn. Wat er al gebeurt in de wereld aan bijzondere
schoolsystemen? Wat de voorspellingen zijn voor de nabije en verre
toekomst en vooral, hoe de scholen er dan uit kunnen zien?
In dit document ontmoet je de onderwijs-experts, lees je fragmenten
of bevindingen uit het gesprek en vind je inspiratie over andere
systemen en ontwerpen.
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Maar als ontwerpbureau kijken wij ook verder vooruit met drie
toekomstscenario’s van ‘schoolmaken’ die zijn uitgewerkt en
aangevuld met onze eigen ideeën.
Tijdens het gesprek ontstonden al gauw drie gedachtenrichtingen.
Waar de één een toekomstig schoolsysteem vergeleek met het
netwerk van Schiphol -vanuit een zakelijk idee-, wees de ander naar
de competenties van een school als landschap, waarin iedereen de
plek opzoekt die het beste bij hem en zijn situatie past. De laatste
richting gaat over de leerling zelf de touwtjes in handen geven, met de
bijbehorende vraag: wat geef je in dat geval als ruimtelijk ontwerper
dan mee? Elke uitspraak in het gesprek kon onder één of meerdere
van deze richtingen geschaard worden, waardoor er nu drie compleet
gedifferentieerde scenario’s voor je liggen.
Je kunt je voorstellen dat wij nog lang niet zijn uitgepraat én
uitgeleerd. Wij hopen dat deze verzameling een aanleiding geeft
om verder te denken dan de bestaande systemen en vernieuwende
systemen voor leerlingen te creëren. Denkt u mee?
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Via deze weg willen wij de deelnemende experts bedanken voor hun
tijd en het delen van ideeën. Bedankt Mirjam Havinga, Ingrid van
Rossum, Peter van Tuinen en Rynette de Villiers!
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De onderwijsexperts
Esther Vlaswinkel - stedenbouwkundige en

Ontmoet de onderwijsexperts die deelnamen aan het gesprek.

directielid SVP

“Op school deed ik alles
behalve leren”

Mirjam Havinga - Adviseur Onderwijs & Kwaliteit bij Proceon
scholengroep

“Ook in traditionele gebouwen
kun je vernieuwend onderwijs
geven”

Ingrid van Rossum - mede oprichter I AM college

“Je komt op een school om te
leven en het leven te leren”
Peter van Tuinen - Directeur Kei College Heerenveen

“Ik denk dat leerlingen
veel sneller meegaan met
verandering dan wij, het
onderwijspersoneel”

Jop Voorn - architect SVP

“Wij zijn niet pedagogisch
opgeleid, maar geven
mogelijkheden voor de
pedagogisch verantwoordelijken”

Rynette de Villiers - directie Internationale School
Utrecht

“Het grootste verschil in
onderscheidend onderwijs zit
hem in onderscheidende leraren”
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Gideon de Jong - architect en directielid SVP

“Een landschap heeft altijd
invloed op hoe jij je voelt. Zo
zouden gebouwen ook moeten
zijn”
Learning dinner
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Referentieprojecten
Team academy

Ingrid van Rossum vertelt over haar ervaring met
scholen, die begint bij haar eigen basisschooltijd.
In Den Helder heeft ze op het Johannescollege
gezeten waar de school volledig gemaakt werd
met de leerlingen. Eerst bestaande uit containers,
waar vaste klassen weinig voorkwamen en sport en
cultuur de hoofdrol speelden. Ondanks dat ze uit het
bedrijfsleven komt heeft haar vroegere leersysteem
en de cultuur daaromheen haar altijd geïntrigeerd.
Ze kwam in aanraking met de school Tiimiakatemia
(Team Academy) in Finland die al acht jaar
experimenteerden met alternatief onderwijs voor de
universiteit. Ze besloot het roer om te gooien en deze
manier van leren in Nederland aan de man te brengen
als een ondernemersopleiding. Ingrid heeft de
bachelor opleiding Team Academy opgericht. Dit is
inmiddels twaalf jaar geleden en ook
in Zuid-Afrika, Peru en Roemenië
bestaat deze vorm van onderwijs.
In vier jaar worden leerlingen (vanaf
18 jaar) opgeleid om ondernemer
te worden. Ze worden dan ook
gevraagd om vanaf het eerste
leerjaar een onderneming op te
starten. De eerste ondernemers zijn
inmiddels afgestudeerd en uitgevlogen (ongeveer 100
leerlingen studeren af per jaar). Esther reageert: “Hun
bedrijf is een voertuig om te leren.”

“Gaan we in de
toekomst leren in
een schoolgebouw
of gaan we leren
in een netwerk?”

op de wereld te drukken.
In 1975 startte de Italiaanse filosoof Falco samen
met een groep collega-onderzoekers het sociale en
spirituele experiment van Damanhur. Damanhur staat
bekend om de “Temples of Humankind”. Het is een
indrukwekkend kunstwerk, een driedimensionaal
boek. Ze kochten een verwaarloosde berg waar
ze twee dingen mee hebben gedaan: 1. de berg
is uitgegraven om er ondergronds de ‘temples of

B. Amsterdam, één van de onderwijslocaties van Team Academy

De Tempels van de Mensheid vormen het heilige
hart van Damanhur, de federatie van spirituele
gemeenschappen. Damanhur is een wereldwijde
beweging die het leven inspireert van duizenden
mensen die zich inzetten om een positieve

stempel
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De Damanhur-school werd opgericht in 1985. Daarin
waren ouders van de gemeenschap betrokken
om ook het onderwijs van de kinderen in de
schoolomgeving rechtstreeks te begeleiden. De
kinderen die naar school gingen waren 0 tot 14
jaar oud, waarbinnen leeftijdsgroepen regelmatig
gemixt worden. Damanhur Nederland streeft naar
het behouden, ontwikkelen en verspreiden van
de cultuur van de principes van spiritueel leven,
filosofie, cultureel erfgoed, intellectueel eigendom
en de ervaringen van het leven en samenwerken in
communities van Damanhur en zijn oprichter.

Internationale school Rotterdam

In de Internationale School Rotterdam hebben de
kinderen volledig vrij spel gekregen. Ze moeten alleen
aan het einde van het semester hun doelen behaald
hebben, hoe ze daarbij komen is aan de leerlingen
zelf. Informatie is op vaste tijden bij docenten te
halen. Voor dit systeem heb je eerder ‘learning centra’
nodig dan klassieke schoolgebouwen met klassikale
instructie. Vanuit huis leren zal - ook voor de ouders
- niet werken. Wat je in ieder geval nodig hebt,
voor het sociale aspect, is een plek waar kinderen
samenkomen.

Esther vraagt wat dit soort onderwijs vraagt van een
ruimte. Ingrid vertelt: “Wij wilden geen schoolgebouw
hebben in die tijd. De uitkomst is dat wij bijvoorbeeld
tussen de ondernemers in B. Amsterdam (office en
coworking space) zitten. Waardoor ook een leer- en
ontwikkel community met ondernemers opgebouwd
kan worden, waar weer stages, werkgelegenheid en
connecties uit ontstaan.”

Damanhur Turijn

humankind’ te maken en 2. rondom de berg een stad
opbouwen. De Federatie heeft nu een eigen grondwet,
een complementair valutasysteem genaamd
“Credito”, scholen voor kinderen, kunststudio’s,
een uitgeverij, een biologische boerderij, een
gerenommeerd medisch centrum voor holistische
therapieën en communities waar je alleen of met
elkaar kunt wonen.

Temples of humankind, Damanhur Turijn

Er zijn tien jaar geleden experimenten gedaan
met één docent (digitaal) voor meerdere klassen,
waarbij in de klassen wel een pedagogisch
onderwijsassistent stond als ‘live’ aanspreekpunt.
De docent geeft nog steeds de les, maar niet fysiek.
De lesstof hoeft niet altijd het verhaal te zijn van
één docent, maar kan ook onderbouwd worden met
waargebeurde verhalen van mensen die bijvoorbeeld
de tweede wereldoorlog hebben meegemaakt.

Links: Hall of Water, boven: Hall of earth

Jop Voorn vertelt waarom hij het belangrijk vindt
om scholen te ontwerpen: “Mensen komen elkaar
daar gedwongen tegen. Er ontstaan nieuwe relaties
en vriendschappen omdat je uit je comfortzone
Learning dinner
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moet komen. Bij basisonderwijs nog meer
dan bij voortgezet onderwijs, juist omdat er in
het basisonderwijs minder segregatie is. Het
schoolgebouw staat dus eigenlijk voor het gedeelde,
voor samenkomen, ontmoeten en andere dingen
zien.”

schoolgebouw opgelost. Maar wanneer we kijken
naar de oplossingen daarvoor, zou de verbinding
met het bedrijfsleven nog kunnen worden
uitgediept.
In Tilburg bestond een school ‘100% Bouw’, volledig
opgericht door diverse bouwbedrijven uit de
regio. Helaas liep dat in 2008 door de crisis, ook
in de bouw, niet goed af. Er zijn nu verschillende
initiatieven waarbij het bedrijfsleven wordt
betrokken bij verschillende praktijklocaties.
Onderwijs en ondernemerschap lijkt ver
van elkaar te staan, maar er zijn succesvolle
voorbeelden, vooral op internationale scholen
waar ondernemers vanuit een onderneming een
school starten.

Internationale school Utrecht

ISUtrecht bestaat uit een gemeenschappelijke
ruimte met daar omheen ‘hokjes’. Omdat docenten
om uitleg te geven soms andere materialen nodig
hebben dan een digitaal bord, of behoefte hebben
aan een juist meer besloten ruimte. Docenten denken
niet meer in leslokalen met tafels en stoelen. Ook
de docententafel werkt niet meer zoals waarvoor
hij bedacht is, het wordt meer een opslag en
een sta-in-de-weg. We praten steeds meer over
leerlandschappen. Dan gaat het over kleinere ruimtes
maken in één grote ruimte. In zo’n leerlandschap
kan je nog steeds instructie geven. Dat moet je niet
doen aan 30 kinderen, maar eerder aan vijftien.
Daarbij vraagt Gideon zich af: “Word je niet juist meer
geprikkeld als je gedurende een dag in verschillende
ruimtes bent?”

Visuals van het ontwerp voor het nieuwe gebouw voor
International School Utrecht, beelden en ontwerp: SVP
Architectuur en Stedenbouw

Fries Land College

Op het Fries Land college in Friesland zitten
leerlingen 80% van hun tijd op locatie bij een bedrijf,
van zorginstelling tot ondernemer. Dat bracht in
eerste instantie geklaag met zich mee over het
afwezig zijn van een lokaal. Later werd beseft dat
alles wat je nodig hebt om te leren, al aanwezig is in
de werkomgeving. Een scherm of andere meubelen
worden wel geregeld wanneer nodig.

Boven: een dakenlandschap als schoolplein
Rechts: de multifunctionele bibliotheek

Een leerlandschap is uiteraard voor álle kinderen,
ook voor leerlingen die meer rust nodig hebben. De
één zal het gezelschap opzoeken, waar
de ander meer in een hoekje gaat zitten.
Daarom proberen we verschillende sferen
te creëren. Rynette vertelt: “Docenten
willen een lokaalachtige plek waarbij ze
zelf de ruimte kunnen aanpassen, als
een soort blanco canvas. In het begin is
alles leeg, je kunt het zelf opbouwen met
wanden, meubels, digitale omgevingen,
enz. Juist omdat de kinderen zelden een
hele dag op één plek zitten.” De docent
bouwt samen met de leerlingen aan een
gezamenlijke ruimte, naar gelang de ontwikkeling.
“Het klaslokaal mag nooit het koninkrijk zijn van één
docent”, je start in één gezamenlijke groep, stippelt
een plan uit en gaat dan per leerling je eigen kant op,
ook in andere ruimtes. “Sommige kinderen liggen met
een iPad in de gang”.

Peter: “Ik ben eigenlijk jaloers op dat college, zoveel
problemen en fouten. Prachtig, daar leer je van!”

“Een internationale school heeft
andere eisen dan een ‘normale’
school. Veel vanzelfsprekende
aspecten van de internationale
school, zoals bijvoorbeeld de
community, is uit noodzaak
geboren.”

100% bouw

Bij VMBO-scholen waarbij ook praktijkruimtes
nodig zijn, wordt die ruimtevraag nu buiten het
8

Spring High Amsterdam

“Ook in traditionele gebouwen kun je vernieuwend
onderwijs geven”, vertelt Mirjam. Al helpt het wel mee
als een gebouw uitnodigt. Het hangt ook af van de
leerlingen, wat zij prettig vinden.
Spring High is iets tussen een middelbare school en
een basisschool in, voor kinderen van tien tot zestien
jaar.

Spring High Amsterdam - beelden: Ingega Mol

De eerste schooldag bedenken 35 kinderen - die
volgens de ‘ouderwetse’ indeling in groep 7, 8 of de
brugklas zouden zitten - samen bordspellen. Op het
eerste gezicht lijkt hun klaslokaal normaal, ietwat
leeg, maar verder niets opvallends. Totdat je onder
de tafels kijkt: daar staan geen stoelen, maar ballen,
wiebelplateaus en zelfs hometrainers. “De kinderen
hebben het zelf bedacht, daarom werkt het”. Ze
hebben ook eigen toetsruimtes bedacht.

Learning dinner
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Drie scenario’s

Na heel wat succesvolle voorbeelden uit het
verleden is het ook goed om te kijken naar de
toekomst van het ‘schoolmaken’.
Tijdens het gesprek ontstonden drie
richtingen. Een netwerk school, waarbij
gebruik wordt gemaakt van de omgeving. Een
landschap school, waarbij je naar behoeven
een plek vindt in het architectuurlandschap
binnen de school. Als laatste de veranderbare
school, die per periode flexibel ingezet kan
worden.
Als ontwerpers doen we zonder direct een
ontwerp te maken uitspraken over de ruimte
die elke richting nodig heeft. De resultaten
die je hier ziet zijn een combinatie van de
uitspraken en voorbeelden die tijdens het
Learning dinner gedeeld zijn, aangevuld met
onze eigen ideeën, verbeeldingskracht en
schetsen.

Netwerk school

“Een school is een community waar leven,
leren en werken samenkomen”, zegt Peter.
Een school moet niet meer gezien worden
als een gebouw, maar als een regio of als een
gemeente. Of als een bedrijf, met inwoners
van jong tot oud. Waar alles samenkomt, maar
vooral ook geleerd wordt, in verbinding met
elkaar. Als Peter hardop denkt, zegt hij het
volgende: “Het onderwijs zoals nu besproken
wordt lijkt steeds meer op een vliegveld,
waarbij het bijna een stad op zich wordt. Elk
reisbureau of winkel heeft zijn eigen aankleding
en aantrekkingskracht. De één gaat naar een
skibestemming en de zoekt een zonvakantie,
wellicht niet de smaak van de ander, maar
het is wel een ontmoeting die plaatsvindt
in de wandelgangen. De dynamiek van zo’n
luchthaven brengt ons uiteindelijk wel naar een
eindbestemming.”
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Esther fantaseert verder: “De leeromgeving als
een stad of vliegveld betekent ook dat alles
door elkaar gaat lopen en dat het flexibel zou
moeten zijn. Je hebt dan ook een kerk, café en
woonhuizen. Maar meer dan over het gedeelde
gaat het ook over wie het beheerd, wie is de
eigenaar? Het systeem wordt er complexer
door. Hoe kunnen wij daar dan mee om gaan?
Als je in een ruimte komt die ook gebruikt
wordt door een ander, moet je daar wel naar
binnen kunnen, moet het schoon zijn, klaar
voor gebruik. Er moeten afspraken gemaakt
worden, maar ook het kostenaspect moet in
kaart worden gebracht.”

mixen nog niet gebeurt, zou helpen bij het
probleemoplossend denken.
“De docenten van Nederland staan niet in de
ondernemerstand”, zegt Mirjam. Waarop Esther
aanvult: “Een school is ook een business.
Terwijl nu het tegenovergestelde gaande is.” De
basisscholen worden ingedeeld op postcode
en de middelbare scholen werken zelfs met
lotingen. Ondanks de conclusie dat er weinig
écht slechte scholen zijn, zorgt deze loting en
verdeling ervoor dat een school geen business

kán zijn. Het zou goed zijn om bouwers,
beleggers en ondernemers te verzamelen die
ook de school als een verdienmodel kunnen
zien.

Het eerder benoemde Fries Land college is
een mooi voorbeeld van een netwerkschool,
doordat leerlingen het merendeel van hun tijd
bij een onderneming zitten en maar kort in
de schoolbanken. Een lokaal wordt in eerste
instantie gemist, maar later blijkt lesmateriaal
in de praktijk voeldoende aanwezig te zijn.
De vraag is of je scholen wilt bouwen, of dat je
educatie als programma wil toevoegen in een
combinatiegebouw. Het Forum in Groningen
is één van de voorbeelden waar meerdere
functies bij elkaar zitten. Het is een openbare
ruimte met een bioscoop, een bibliotheek, een
museum, maar ook met veel werkplekken. Als
je dit voorbeeld ziet, is het de vraag waarom
scholen nog aparte gebouwen zijn.

Forum Groningen - Beeld: Siese Veenstra

Leren in een omgeving zoals een stad en het
mengen van functies is een grote kans. Omdat
de onderwijsexperts het hierover eens zijn, is
het verrassend dat het in de praktijk nog niet
zo werkt. Een lijst met belemmeringen waarom

“Het onderwijs lijkt steeds meer op
een vliegveld, waarbij het bijna een
stad op zich wordt”

Learning dinner
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leerlingen zou het fijn zijn ook intieme
ruimtes te maken. Bij oudere kinderen
en gespecificeerd praktijkonderwijs past
een open landschap goed, terwijl om
uiteenlopende redenen (zoals specifieke
vakken) afgesloten ruimtes nodig blijven.

Landschap school

Hoe ziet het onderwijs er over bijvoorbeeld
tien jaar uit? Wat vraagt dat van de
inrichting van een leslocatie?
Rynette weet daar direct antwoord op te
geven: “Geen leslokalen in ieder geval.
Meer een ontmoetingsplek waar leerlingen
contact kunnen hebben met iemand die
de groeilijn vasthoudt. Op de International
School Rotterdam bepalen de kinderen
zelf hoe ze leren. Enige afspraak is dat
ze het einde van het semester de doelen
behaald hebben. Fysiek is daarvoor een
‘learning centrum’ nodig waar je op vaste
tijden docenten kan spreken. En een plek
waar kinderen samenkomen om elkaar
te ontmoeten, van elkaar te leren en te
motiveren.
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Een leerlandschap hoeft geen geheel open
ruimte te zijn. In Helsinki is de bovenste
verdieping van de bibliotheek helemaal van
(deels transparant) glas. Door de kasten,
hellingbanen en hoogteverschillen is een
landschap gecreëerd met gevarieerde
plekken. Voor onderwijs zou zoiets ook goed
kunnen werken.

LocHal in Tilburg - Beeld: Civic Architects

De LocHal in Tilburg (ook een bibliotheek)
is een ander goed voorbeeld. De oude
locomotiefhal is getransformeerd tot
bibliotheek maar geen ruimte met alleen

Als we het hebben over de ruimte die een
school nodig heeft praten we steeds meer
over leerlandschappen. Over kleinere
ruimtes maken in één grote ruimte. In
zo’n leerlandschap kun je nog steeds
‘klassikale’ instructie geven, maar aan
kleinere groepen. Maar er is ook ruimte voor
één-op-één gesprekjes. Op Gideons vraag:
“Word je niet juist meer geprikkeld als je in
verschillende ruimtes bent gedurende een
dag?” wordt terecht de tegenreactie gegeven:
dat werkt wellicht niet voor iedereen zo.
Een leerlandschap is uiteraard voor álle
kinderen. De één zal de reuring opzoeken,
waar de ander een rustig hoekje kiest. We
proberen verschillende sferen te creëren.

maar boeken. Het is een plek waar mensen
elkaar ontmoeten en individueel of samen
werken, leren en studeren. Zo wordt een
school de moderne versie van de kerk: een
ontmoetingsruimte in de stad. We geven dus
vorm aan ontmoeting. “Een leerlandschap is
zo een verzameling van vloeren die allerlei
mogelijkheden in zich hebben, waaronder
leren, prikkelen en ontmoeten.”

Tijd speelt een grotere rol in de school van
de toekomst. De vraag naar flexibiliteit
neemt toe. Geef ruimte aan gebruikers, om
deze met de seizoenen, een periode of het
jaar zelf in te richten. Ruimtebehoefte hangt
heel erg af van voor wie het is. Voor jongere

“Een landschap heeft altijd invloed op hoe
je je voelt. Juist omdat het verschillende
plekken heeft bepaal je zelf waar jij je
op dat moment het meest thuis voelt”,
Gideon maakt de vergelijking met een echt
landschap.

Oodi Central Library Helsinki - Beeld: Tuomas Uusheimo

“Een leerlandschap hoeft geen open
ruimte te zijn”
Learning dinner
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gevraagd van docenten: ook nog na denken
over het inrichten van de ruimte. Of kan dat
meer een taak voor/met de leerlingen zijn? Het
zou ook tijd kunnen schelen, omdat je nooit
vooraf een lokaal in hoeft te richten. Als je
kinderen zo opvoedt, dan werkt dat ook zo.

Verander school

Hoe leer je? En hoe vertaalt zich dat in een
gebouw? Leerlingen willen veel vaker zelf
beslissingen kunnen nemen, in zo’n geval
werkt een klassiek klaslokaal niet. Het zou
goed zijn als kinderen zelf kunnen aangeven
wat ze nodig hebben. “Uiteraard geldt dit
voor de kinderen die veel vrijheid aankunnen
en eigen keuzes willen maken, maar er zijn
natuurlijk ook leerlingen die goed gedijen op
veel structuur en begeleiding. Ook daarvoor
moeten mogelijkheden zijn.” Mirjam pleit voor
onderwijs dat van het kind uitgaat. Rynette
wijst erop dat individueel onderwijs alleen
kan als je de leerling leert op jonge leeftijd
‘ownership’ te nemen, zodat ze op latere leeftijd
beter kunnen aangeven wat ze nodig hebben.
Rynette vertelt: “Docenten willen een
lokaalachtige ruimte die ze samen met
de leerlingen opbouwen met wanden,
meubels, digitale omgevingen, enz. Juist
omdat de kinderen zelden een hele dag op
één plek zitten. Je start in een groep met
het uitstippelen van een plan en gaat dan
per leerling je eigen kant op, ook buiten de
gezamenlijke ruimte.”
Per ‘koninkrijkje’ werk je naar een ideaal
ingerichte ruimte toe, die je elk jaar of elk
seizoen opnieuw oplevert. Je zou een gebouw
dan veel meer casco kunnen opleveren, zodat
je met een lege huls start en er elk jaar iets heel
anders kan ontstaan. De vrijheid zit dan veel
meer in de keuzes die je maakt voor tijdelijke
kleuren en materialen.
Als klas of als groep kun je het hele jaar ergens
aan bouwen, individueel en ook met elkaar. Dat
kan voor de docent een drijfveer zijn. Daarvoor
is een omslag in het huidige gedachtegoed in
het onderwijs nodig. Er wordt dan nóg meer
18

“Hoe zie jij je eigen school” is dan ook een heel
inspirerende.

De school Spring High laat kinderen zelf een
indeling bedenken. Ook de persoonlijkheden
komen dan naar voren, de sociale vaardigheden
worden aangesproken. omdat de de eerste
schooldagdag van het jaar zo begint, worden
de kinderen gelijk gestimuleerd en geprikkeld,
omdat de dingen niet vanzelfsprekend zijn. De
indeling en het onderwijs zijn in samenspel.
Leerlingen van Spring High Amsterdam
hebben gekozen voor weinig wanden. De
MBO timmervakschool ernaast voert hun
keuze uit. Dat gaat ook om meubels voor de
instructiemomenten; banken met een hele
hoge rugleuning, als een soort tribune. Je
kunt met de docent aan de tafel zitten, maar
ook meekijken vanaf die tribune. “De kinderen
hebben het zelf bedacht en daarom werkt het”.
Het doel van het project ‘Children Claim their
Future’ was kinderen bewust te laten worden

Spring High Amsterdam - beelden: Ingega Mol

van hun eigen omgeving, van hun wensen
voor de toekomst, van het verschil tussen die
gewenste toekomst en hun huidige situatie,
en hoe ze die toekomst vorm zouden willen
geven. Het einddoel zou zijn dat kinderen in elk
land met hun regering afspraken maken over
de transitie naar een duurzame samenleving.
De organisatie laat zien dat de juiste vragen
aan kinderen stellen belangrijk is. De vraag

“Docenten willen een leslokaalachtige
ruimte waarbij ze zelf de ruimte kunnen
aanpassen, als een soort canvas”

Learning dinner
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Trends en
ontwikkelingen

Technologieën ontwikkelen zich snel. Dat
gaat onze manier van het leren en lesgeven
veranderen, maar ook de vormgeving van
de lesruimte beïnvloeden. AI, virtual reality,
aangevulde realiteit, hologrammen, dat zijn
de meest voorkomende trends. Hoe zit het
met het gebruik van video-onderwijs en
cloud computing en wat voor effect heeft
technologie op onze educatieprocessen en de
noodzakelijke ruimte?
Het onderwijs stelt de student steeds
meer centraal. Dat begon met nieuwe
onderwijssystemen, waarbij het als
schoolorganisatie nauwelijks mogelijk was
om echt persoonlijk onderwijs aan te bieden.
Dat is met de huidige ontwikkelingen en
toekomstscenario’s verbeterd. Chatbots
(automatische en computergestuurde
antwoordmachines) maken het veel makkelijker
voor de leerling om een eigen pad te volgen. De
Artificial Intelligence in dit voorbeeld gebruikt
learning analytics en neemt een deel van de
taken van de docent over: de chatbot leidt
de leerling door het onderwijsprogramma,
geeft antwoorden op de vragen, herhaalt de
lesstof, analyseert het ontwikkelingsproces
van de leerling en probeert zwakke punten
te verbeteren. Het is een virtuele vriend die
met de leerling het schooljaar doorloopt. De
leerkracht faciliteert de lesstof inhoudelijk en
de chatbot assisteert. Zodat de leerling, met
minder inspanning van de docent toch de stof
beter kan vasthouden.
De inzet van video-onderwijs zorgt voor
het ontstaan van zogenoemde ‘flipped
focus’. Binnen traditioneel onderwijs geeft
de leerkracht de leerstof in het lokaal
en controleert het huiswerk. Buiten het
schoollokaal gaan de leerlingen aan de
slag met huiswerk om de nieuwe lesstof te
verwerken en toe te passen. Met de komst
van video-onderwijs leren de studenten het
nieuwe materiaal digitaal door het gebruik
van video en technieken buiten het klaslokaal.
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Op school hebben ze tijd om over de nieuwe
kennis te discussiëren en vragen te stellen.
Sterker nog, ze kunnen les aan elkaar geven
door een thema zelf te bestuderen, zelf een
videoles te maken en te delen met klasgenoten.
De flipped focus die daardoor ontstaat, heeft
meerdere voordelen. Studeren wordt veel
collaboratiever en leerlingen hebben meer zin
in ontdekken omdat ze meer betrokken zijn en
het programma interactief is.
Meer dan andere technologie heeft ‘cloud
computing’ de deur van hightech voor het
onderwijs geopend. De totale toegankelijkheid
van informatie die is opgeslagen in externe
cloudservers maakt het mogelijk om vanaf
elk apparaat en overal toegang tot lesstof
te krijgen: je kunt op elk gewenst moment
doorgaan met samenwerken met andere
leerlingen en de leerkracht, zelfs als je thuis
bent. Maar ook het delen van lesstof of
methodes tussen leerkrachten gaat met cloud
computing makkelijker en sneller. Leerkrachten
kunnen dan meer tijd besteden aan het
lesgeven in plaats van aan het maken van
lesmateriaal.
Met 3D-technologieën, ook wel prototyping
genoemd, kunnen de scholieren op een meer
tastbare en fysieke manier leren. Een student
kan zijn idee van een object met een 3D-printer
gemakkelijk vormgeven. Met 3D-printen
kunnen studenten ook hun omgeving
vormgeven. De creatieve ideeën kunnen
ook in een 3D omgeving in Virtual Reality of
Augmented Reality een plek vinden.
Hoe technologie zich ook ontwikkeld, één ding
is zeker: het klassieke klaslokaal gaat er anders
uitzien. Het onderwijs wordt minder afhankelijk
van de strakke schema’s voor lesgeven, of
fysieke aanwezigheid van de leerlingen. Ook de
communicatie tussen de leerkracht en leerling
zal veranderen. Daar kunnen wij kunnen als
ontwerpers aan bijdragen!
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