
Een school in de steigers 

 

De jeugd waar we nu mee te maken hebben is een fantastische jeugd: 
sneller, slimmer, socialer, dan de generaties voor hen. Maar daarmee 
ook totaal anders dan de kinderen die voor hen naar het Commanderij 
College kwamen. Deze jeugd spreek je anders aan, stimuleer je anders, 
interesseer je anders. Door de toon te kiezen die bij hen past kun je als 
school enorm veel positieve energie bij hen vrij maken. 

Al een aantal jaren geleden is op het Commanderij College de 
constatering gedaan, dat de jeugd aan het veranderen was en 
dat de succesvolle onderwijsmethodes aan hun oudere broers en 
zussen, aan hun vaders en moeders wellicht nog, niet aan hen 
besteed leken te zijn. De neiging om te zeggen, dat deze jeugd 
niet meer wilde studeren, heeft al geruime tijd geleden plaats 
moeten maken voor de overtuiging dat we met een andere 
benadering van die jeugd met hen samen weer successen 
zouden boeken. Leerlingen, constateerden we, zijn positief 
genoeg om tot leren te komen. Je kunt heel veel aan ze kwijt, als 
je maar de toon treft die bij hen hoort.  

We vonden dat we de leerling meer centraal moesten stellen. 
Rond die leerling moesten we dan een beperkte groep 
leerkrachten neerzetten, die samenwerkend en vernieuwend, 
elke leerling op een andere wijze kon stimuleren tot leren. 
Daarom is het Commanderij College in 2006 overgestapt naar 
een indeling in teams. Veertien groepen van ongeveer vijftien 
leerkrachten begeleiden gedurende een aantal jaren een groep 
van zo’n 175 leerlingen. Daarmee krijg je meer oog voor de 
manier waarop juist dat meisje leert en juist die jongen 
gestimuleerd kan worden.  

Daarnaast zijn we indertijd begonnen met het benadrukken bij 
docenten dat hun vak niet wiskunde, nederlands of engels is, 
maar docent-zijn. Het gaat om hun lesgevende en begeleidende 
vaardigheden. Hoe observeer ik een leerling, hoe pas ik mijn 
lesmethode aan op de groep die nu voor me zit, hoe maak ik 
gebruik van de ervaringen van mijn collega, die successen boekt 
in een bepaalde klas. Coaching, scholing, intervisie zijn opgepakt 
en zijn nog steeds nodig om de kwaliteit van ons onderwijs te 
verbeteren en op peil te houden. 



Natuurlijk zijn we op alle fronten nog niet even ver. Naast 
ontegenzeggelijke successen, zien we ook nog overblijfselen uit 
de periode van voor de teams. Op de havo zijn we bezig aan een 
inhaalslag bijvoorbeeld. De nieuwe manier van denken en 
handelen met leerlingen was daar vorig jaar nog niet zo ver als 
bijvoorbeeld op het vmbo. Maar we voelen met zijn allen, dat we 
de juiste weg gekozen hebben. Dat Commanderij College breed 
het besef leeft, dat de leerling van vandaag enorm veel in zijn 
mars heeft. Dat die leerling best trots er op is om te laten zien 
wat zij in haar mars heeft. En dat de docent bij kan en moet 
dragen aan de succeservaringen van de leerlingen, die hen 
(leerling en leerkracht) weer een stimulans geven om door te 
gaan. 

Deze ontwikkeling rond teams, heeft een veel groter positief 
effect op de resultaten van het onderwijs dan de invoering van de 
onderwijstijd. Het Commanderij College heeft in het kader van de 
onderwijstijd het aantal lesweken omhoog gebracht naar 39. In 
de benedenbouw is het aantal lessen opgehoogd tot 33. In de 
bovenbouw zijn keuzewerktijd en bandbreedte-uren ingevoerd. 
Daarmee wordt het vereiste aantal uren onderwijstijd bereikt, ook 
als er wat lessen uitvallen door ziekte of vanwege scholing. Maar 
meer nog dan door deze maatregelen, geloven wij dat we door 
een andere benadering van de jeugd, vormgegeven in de 
teamstructuur, bij kunnen dragen aan goed onderwijs.  

 

 

 


