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Drie vakken werken samen bij de vormgeving van een lesplein voor de onderbouw van de Burgemees-
ter Harmsmaschool. De docenten ontwerpen en onderzoeken zelf het onderwijs dat er gegeven wordt. 

Eén lesplein, drie vakken

De ene collega grijpt sneller in dan de 
ander. Maak ruimte om dat te bespreken

10 tips voor het lesplein

1. Laat docenten aan elkaars klassen lesgeven.
2. Investeer in coachingsvaardigheden van docenten.
3. Plan voor elke teamvergadering leerlingenbesprekingen.
4. Creëer een fl exibele, uitnodigende werkruimte. 
5. Maak lesblokken niet langer dan 120 minuten.
6. Betrek leerlingen en ouders bij de evaluatie.
7. Verwerk verschillende leerstijlen in je opdrachten.
8. Maak heldere afspraken over pleinmanagement.
9. Haal de remedial teacher naar het lesplein.
10. Heb geduld: Rome is niet in een dag gebouwd.



‘Ons belangrijkste doel bij de lespleinen is talentontwikkeling’, zegt Johan-
nes de Boer, directeur van de Burgemeester Harmsmaschool in Gorredijk. 
‘Wij hebben de overtuiging dat zelfstandig keuzes kunnen maken de mo-
tivatie van leerlingen bevordert en daarmee de leereff ecten. Leraren van 
verschillende disciplines moeten dan wel meer met elkaar samenwerken.’ 
‘Niet alleen leerlingen leren veel,’ vult docent Engels Lotte Terpstra aan. 
Samen met haar collega’s was zij vanaf het prille begin betrokken bij de 
ontwikkeling van het plein voor Nederlands, Engels en wiskunde. ‘In het 
begin was de afstemming best lastig ook al hebben we goede afspraken 
over pedagogisch-didactisch aanpak in de klas. Op het NEW-plein merk je 
bijvoorbeeld dat de ene collega nu eenmaal sneller ingrijpt dan de ander. 
Gelukkig is er veel ruimte tijdens team- en intervisiebijeenkomsten om dit 
te bespreken. Wij hebben nu zelf ervaren wat het is om als team op een 
lesplein samen te werken.’
Op het Vathorst College in Amersfoort kunnen ze dit onderschrijven. In 
het voorgaande artikel lezen we dat de leerhuiswerkwijze veel van de sa-
menwerking tussen de docenten vraagt. Dat je je kwetsbaar moet durven 
opstellen en feedback moet durven geven en ontvangen. Een open sfeer 
in het team is echt nodig.

Zelfstandiger werken lastig
De BHS heeft een tweejarige heterogene brugperiode en dus veel ervaring 
met het omgaan met verschillen in de klas. In de bovenbouw werd al 
enige tijd geëxperimenteerd met lespleinen voor praktijkafdelingen. Om 
onderbouwleerlingen beter voor te bereiden op die lespleinen ontstond 
het idee van het NEW-plein. Het landelijke project `Expeditie Durven 
Delen Doen` gaf vervolgens het laatste zetje. In de bovenbouw werden 
de lespleinen uitgebreid met een talenplein voor de moderne vreemde 
talen, een wereldplein voor de sociale vakken en een expressieplein voor 
de expressievakken. 
De lespleinen in de bovenbouw bereiden leerlingen bovendien beter 
voor op de keuzes en werkwijzen in het vervolgonderwijs. Metacognitieve 
vaardigheden als samenwerken, zelfregulatie en plannen zijn daarbij be-
langrijk. ‘Leren zelfstandiger te werken is voor leerlingen lastig, maar voor 
ons niet minder’, vindt wiskundedocent Shuhary Nowels. ‘De werkwijzer 
met alle taken van de drie vakken was gauw gemaakt. Het in de praktijk 
uitvoeren betekent dat we nu meer begeleiders zijn van het leerproces en 
veel minder instructeurs. Op het NEW-plein ben je niet meer dé vakdocent.’ 
We hebben kunnen lezen dat ook op het Vathorstcollege dit geen onbe-
kend fenomeen is en dat leerlingen moeten wennen aan de vrijheid die ze 
krijgen. Op het Vathorst College denkt men met reden na over de aanslui-
ting tussen onder- en bovenbouw en of eenzelfde werkwijze geschikt is 
voor zowel de boven- als de onderbouw. 

Afstemmen
Een van de meest essentiële voorwaarden van het NEW-plein is dat de 
docenten aan elkaars klassen lesgeven. Zo kennen de docenten alle leer-
lingen en weten ze hun begeleiding af te stemmen op de verschillende 
leerstijlen en leerbehoeftes van leerlingen. Dit geldt ook voor leerlingen 
met speciale leerbehoeftes, bijvoorbeeld lwoo-leerlingen of ‘rugzakleer-
lingen’. 
De remedial teachers maken daarom ook deel uit van het NEW-pleinteam. 
Het voordeel ervan is dat leerlingen veel meer vanuit hun eigen vragen 
worden begeleid. De docenten en begeleiders stemmen hun activiteiten 
onderling af tijdens het NEW-plein en in de teamvergaderingen. Het NEW-
plein sluit dus goed aan bij de teamontwikkeling van de school.

Docent Nederlands Chantal Novak: ‘We zijn begonnen met een NEW-plein 
van een dagdeel. Uit de evaluatie met de leerlingen na een jaar bleek dat 
veel te lang. We hebben het nu teruggebracht naar twee momenten per 
week, een blok van 120 minuten en een blok van 60 minuten. We hanteren 
een vaste structuur: plannen aan het begin en daarna afwisselend samen-
werken en zelfstandig werken. Voor leerlingen geeft dit houvast, zeker 
voor de leerlingen die wat meer moeite hebben met structuur.’ 

Onderzoek op de BHS
Het NEW-pleinconcept op de BHS is gedurende het gehele traject gevolgd 
door een onderzoeksgroep bestaande uit drie docenten van de eigen 
school. Het onderzoek wordt begeleid vanuit het lectoraat Duurzame 
Schoolontwikkeling van de NHL-Hogeschool in Leeuwarden. De resultaten 
van het onderzoek geven de school inzicht in de voortgang van de 
invoering, maar kunnen op termijn ook aantonen of de innovatie heeft 
opgeleverd wat oorspronkelijk de bedoeling was.
In de eerste twee jaren was er nog sprake van een experimenteerfase 
waarin bij de leerlingen vragenlijsten zijn afgenomen om een beeld te 
krijgen van hun ervaringen en tevredenheid. Ook de betrokken docenten 
zijn regelmatig schriftelijk en mondeling ondervraagd. Al deze informatie 
is gebruikt om aanpassingen aan het concept te kunnen plegen.

Niet beter, niet slechter
Uiteindelijk is het natuurlijk ook de bedoeling dat het NEW-plein de 
leerlingen beter voorbereidt op de lespleinen in de bovenbouw met be-
trekking tot hun plangedrag, hun zelfstandigheid en hun competentie tot 
samenwerken. Ook deze vraag is door de onderzoeksgroep opgepakt. Zij 
hebben daarbij dankbaar gebruik gemaakt van het feit dat het NEW-plein 
in die eerste proefperiode niet in alle klassen is ingevoerd, maar slechts 
in drie van de acht klassen. Hierdoor was het mogelijk om vast te stellen 
of leerlingen die in de eerste twee leerjaren deel hebben uitgemaakt van 
het NEW-plein experiment ook daadwerkelijk beter kunnen plannen, 
samenwerken en zelfstandiger zijn. De docenten in het derde jaar hebben 
alle leerlingen een score gegeven op deze vaardigheden, zonder dat zij 
wisten of een leerling in de eerste twee jaren al dan niet op het NEW-plein 
had gezeten.
De resultaten van dit onderzoek zijn opvallend te noemen. In de eerste 
plaats is duidelijk geworden dat in het algemeen de NEW-plein leerlingen 
niet tot hogere competenties komen. Maar als je dieper kijkt, blijkt dat 
het vooral meisjes zijn die profi teren van het feit dat ze op het NEW-plein 
les hebben gekregen. Voor jongens is dat echter niet het geval. En als er 
gekeken wordt naar de cijfers van Nederlands, Engels, wiskunde en andere 
vakken doen de leerlingen van het NEW-plein het niet beter of slechter 
dan de andere leerlingen. 
Maar natuurlijk betrof dit beginonderzoek leerlingen met docenten die 
zich de ‘pleincompetenties’ nog eigen moesten maken. Het volledige team 
heeft besloten het NEW-plein concept in leerjaar 1 en 2 in de volle breedte 
in te voeren en ook de komende jaren te laten volgen met onderzoek.  

De Burgemeester Harmsmaschool wil graag in contact komen met andere vmbo-scholen die in 
de onderbouw en/of de bovenbouw werken met lespleinen in de avo-vakken 

(Esther Brouwer: ebrouwer@burgharmsmaschool.nl).

Wilt u meer over het NEW-plein of het onderzoek weten, dan kunt u contact opnemen met 
Hennie Brandsma, lector duurzame schoolontwikkeling NHL en Teije van der Bij, senior adviseur/

onderzoeker (h.p.brandsma@ecno.nl of t.van.der.bij@ecno.nl ).
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