
Opdrachtgever: Tom Heijnen, leshuisdirecteur onderbouw van het Beatrix College 

Zijn onderzoeksvraag: 

Leerlingen die vertrekken uit de onderbouw en doorstromen naar een ander leshuis ervaren in meer of 

mindere mate een verschil in cultuur, niveau en verwachtingen in de nieuwe situatie ten opzichten van 

de oude. Graag zou ik inzichtelijk willen krijgen hoe de aansluiting wordt ervaren tussen de onderbouw 

en de overige leshuizen. Lopen leerlingen tegen grote problemen aan? Ervaren zij grote 

cultuurverschillen? In het onderzoek zou ik graag een oordeel krijgen over de mate van aansluiting en 

welke aanbevelingen je kunt doen om deze aansluiting (verder) te optimaliseren. 

Tijdpad  

 oktober 2017  - bestuderen website Beatrix College 

 december 2017 - gesprek met Tom Heijnen om de stelling helder te krijgen 

 maart 2018  - dagdeel sfeerproeven op de Beatrix  

 mei 2018  - dagdeel leerlingpanel met 5 leerlingen tegelijk 

 mei 2018  - interviews met 3 docenten afzonderlijk     

 

Om mezelf een beeld te vormen van het Beatrix College heb ik in maart 2018 een ochtend samen met 

een oudcollega van het Koning Willem ll College die momenteel als docent op het Beatrix College werkt, 

rondgelopen, de leshuizen bekeken, de sfeer geproefd en met hem over zijn ervaringen op de Beatrix 

gesproken.  

Mijn persoonlijke impressie naar aanleiding van mijn bezoek in maart 2018:  

 Elk leshuis heeft zijn eigen sfeer. Dat is goed te merken aan de aula’s en overblijfruimtes. 

Leshuis A (5M –klas 1,2,3) ademt de sfeer van een basisschool. Er is veel groepswerk , de deuren 

staan open, er is beweging van leerlingen die van de ene naar de andere ruimte lopen gedurende de 

lessen. 

Leshuis C (onderbouw klas 1-1/2 h/a – 3tta) heeft veel kleur, er heerst drukte en levendigheid. De 

aula is tamelijk laag, doet intiem aan en er is een fijne werksfeer. 

Leshuis D (mavo 2,3,4) oogt ruim en licht. De aula is heel open, hoog, transparant. De conciërges 

hebben goed zicht op de ruimte waar de leerlingen overblijven. Hij lijkt minder geschikt of 

aantrekkelijk als werkruimte. 

Leshuis B ( bovenbouw (3) 4,5,6) doet rustiger aan dan de andere leshuizen. De aula in dit leshuis is 

tamelijk laag. Dit geeft een intieme, fijne werksfeer. Wel is er weinig kleur te bekennen en oogt het 

saaier dan de andere leshuizen. De gemiddelde leeftijd is hier hoger dan in de andere leshuizen, 

sowieso van de leerlingen, maar ogenschijnlijk ook die van de docenten. 

 Elk leshuis heeft een eigen aula / studieruimtes, conciërge(ruimtes), catering, practicumlokalen. De 

meeste leerlingen hoeven hun leshuis dus nauwelijks uit. Leerlingen pauzeren in principe in hun 

eigen leshuis. 

 Leshuis B is goed te isoleren van de andere leshuizen. Dat lijkt bijvoorbeeld handig bij de organisatie 

van schoolexamens. 

 Veel docenten zijn aan één leshuis verbonden. Ook heeft elk leshuis een eigen personeelskamer. 

Veel docenten, zeker parttimers, geven vaak maar in één leshuis les. Wel is het zo dat met name 

fulltimers regelmatig als “gastdocent” optreden in een ander leshuis dan in het leshuis waaraan zij 

als teamlid verbonden zijn. In principe geeft een docent zoveel mogelijk lessen aan klassen in het 

team waaraan hij verbonden is. Ook docenten hoeven dus vaak net zoals de leerlingen hun leshuis 

niet uit. 

 Het effect van de indeling in teams en leshuizen is dus logischerwijs dat docenten elkaar lang niet 

allemaal kennen. Vakgroepleden zullen door deze constructie elkaar dus bewuster moeten opzoeken 

in de werkkamers die tot de beschikking van elke vakgroep staan.  



 Leshuis B lijkt het grootste eiland. Als je een LD-functie hebt geef je hoogstwaarschijnlijk het 

grootste deel van je lessen in dit gebouw. Weinig LD-ers geven les in de onderbouw (?). 

 De schriftelijke informatievoorziening vindt plaats middels verschillende kanalen: het Bea4tje is 

bedoeld voor de hele school. Per leshuis wordt er wekelijks een werkinfo via de mail verstrekt. Deze 

info is voor de leden van de afzonderlijke teams en de lesgevers (gastdocenten) in het betreffende 

team. 

 Teamvergaderingen vinden frequent plaats. Bijna wekelijks vinden er bijeenkomsten plaats, waarin 

veel aandacht is voor leerlingbesprekingen. 

Heel kort door de bocht heb ik na deze ochtend de indruk dat het Beatrix College uit vier verschillende 

schooltjes bestaat, elk met hun eigen sfeer, leerlingen, docenten en leiding. De gebouwen stralen rust uit 

en er heerst een prettige sfeer.  

 

In mei 2018 heb ik een leerlingpanel bestaande uit zes leerlingen bevraagd. Ik had Tom verzocht om me 

en aantal bovenbouwleerlingen te leveren die minstens twee leshuizen goed kennen. Alle zes zitten ze 

momenteel in 4havo. Vier van hen komen rechtstreeks uit leshuis C (brugklas, 2/3 havo) en zijn nu 

ingestroomd in leshuis B (bovenbouw). Twee van hen zijn in leshuis C begonnen, daarna ingestroomd in 

leshuis D (mavo) en zijn na de mavo doorgestroomd naar 4havo in leshuis B. 

Ik heb met hen een gesprek gevoerd over de volgende onderwerpen: 

 Wat is er typisch aan leshuis C, resp. D en B? Denk aan sfeer en uitstraling. 

 Wat viel je op / wat was anders toen je naar leshuis B of D ging? Denk aan manier van lesgeven, 

regels, omgang met leerlingen en docenten, niveau, beoordeling, toetsing. 

 Had je bij de overstap verwacht dat het anders zou zijn? Wat viel mee, wat viel tegen? 

 Moest je erg wennen? 

 Pauzeer je nog wel eens in een ander leshuis? Mag dat? 

 Wat miste je bij de overstap?  

 Wat kan beter in de aansluiting onderbouw-bovenbouw? 

 Wat zijn de voordelen van de leshuizen?  

 Wat zijn de nadelen van de leshuizen? 

Over de sfeer en uitstraling in leshuis C waren de leerlingen het roerend eens: daar is het gewoon druk. 

De leerlingen die daar rondlopen zijn  jong, luidruchtig, het is er soms chaotisch. Ze kunnen zich nu niet 

meer voorstellen dat ze een paar jaar geleden ook zo waren en dat toen heel gewoon vonden. In die tijd 

hadden ze er geen problemen mee. Leshuis C heeft volgens hen een jeugdige, frisse, kleurige uitstraling. 

In leshuis B zijn de bovenbouwleerlingen onder gelijkgestemden. Je gaat met oudere leerlingen om en 

dat wordt als prettig ervaren. De uitstraling wordt als oudbollig ervaren: weinig kleur, het doet saai aan. 

Ze waren het er over eens: dat moet moderner, nieuwer en frisser. 

Leshuis D valt in de smaak, zeker bij de twee oud-mavoleerlingen: open, veel kleur, grote raampartijen, 

hoog, ruim. 

Het leshuis dat je niet kent is het minst leuk. Daar kom je nooit, dus onbekend maakt onbemind 

kennelijk. Het is een (ongeschreven?) regel dat je in je eigen leshuis pauzeert, maar soms voelt het heel 

vertrouwd om toch in je oude leshuis de pauze door te brengen ( de twee oud-mavo leerlingen doen dat 

bijvoorbeeld regelmatig). Vertrouwd en gekend zijn lijkt heel belangrijk. Zo worden de soepele contacten 

met de conciërges in het leshuis heel fijn gevonden. 

Over de manier van lesgeven in de bovenbouw zijn de meningen verdeeld. Sommigen vinden de 

docenten in de bovenbouw strenger dan in de onderbouw, maar dat wordt niet door iedereen gedeeld. 

Datzelfde geldt voor zaken als huiswerkwerkcontrole. Het hangt van de docent af hoe hier mee 

omgegaan wordt en is niet leshuisafhankelijk volgens de leerlingen. De leerlingen vinden over het 

algemeen wel dat ze in de bovenbouw meer losgelaten worden en meer zelfverantwoordelijkheid krijgen. 



Ze vinden dat een logische stap die past bij hun leeftijd. De rol van de mentor is ook een andere dan in 

de onderbouw. In de onderbouw is er veelvuldig contact met de mentor. In de bovenbouw zijn er veel  

minder gesprekken met de mentor. Sommige leerlingen vinden het prima om meer losgelaten te worden, 

anderen missen het contact wel, maar vinden het kennelijk lastig om hierin zelf initiatief te nemen. 

Wat betreft het niveau, beoordeling en toetsen in de bovenbouw zijn de leerlingen niet eensgezind in hun 

oordeel over de verschillende vakken en docenten. Bij bepaalde vakken is er een groot verschil in 

moeilijkheidsgraad tussen de leerstof in de onderbouw en bovenbouw, die soms niet goed aansluit 

volgens hen. Met name de leerlingen die uit 4mavo zijn ingestroomd klagen over economie en M&O. Ze 

zeggen geen hulp gehad te hebben om de aansluiting te versoepelen. Bij wiskunde B waren er 

daarentegen wel extra lessen om het gat te dichten. 

De overstap van onderbouw naar bovenbouw: De 4havoleerlingen die uit 3havo komen zeggen dat ze 

gewaarschuwd waren dat het moeilijker zou zijn in 4havo en “dat is ook zo” zeggen ze. Flexibel als ze 

zijn accepteren ze dat kennelijk als een gegeven. De instromers uit 4mavo werden in de mavo-afdeling 

meer aan de hand gehouden en merken nu dat ze vrijer worden gelaten, en ervaren dat wel als prettig. 

Bovendien ga je met een hele groep van het ene leshuis naar het andere, dus je staat er niet alleen voor, 

zo redeneren ze.  

“Wat vind je goed aan de leshuizen en wat kan beter?” vroeg ik tot slot. 

Het gegeven dat je “onder elkaar” bent, met gelijkgestemden in een bepaald leshuis wordt als een groot 

voordeel gezien.  

De communicatie tussen docenten moet echt beter vinden ze. Er wordt geklaagd over verschillen in 

moeilijkheidsgraad van toetsen over dezelfde stof door verschillende docenten. Ook klagen ze over 

verschillen tussen docenten als het over inlevermomenten gaat van werkstukken. De oud-

4mavoleerlingen vinden dat er betere voorlichting moet komen voor de nieuwe vakken in 4havo, zoals 

M&O en informatica. Ook pleiten ze voor meer ondersteuning bij de overstap naar 4havo in het 

algemeen. 

Over het algemeen zijn de leerlingen voor 75 tot 80% tevreden over hun school.  

 

De leerlingen lijken niet echt tegen onoverkomelijke problemen aan te lopen als ze de overstap maken 

van het ene naar het andere leshuis. Flexibel als ze zijn lijken ze zich snel aan een nieuwe situatie aan te 

passen. Ze groeien ook als het ware mee met de leshuizen. De problemen waar ze tegenaan lopen 

hebben weinig te maken met cultuurverschillen, maar des te meer met de communicatie tussen de 

docenten over de lesstof. Vakgroepen spelen dus een hele belangrijke rol in dit proces. En de kloof 

onderbouw-bovenbouw lijkt ook hier weer mee te spelen. Dit is overigens niet iets wat leshuis-

gerelateerd is, maar op heel veel scholen speelt als het gaat om de doorlopende leerlijn. 

 

Met drie docenten heb ik daarna afzonderlijk een gesprek gevoerd. Twee van hen zijn tweedegraads 

bevoegd, en kennen leshuis C en D goed. De derde docent is eerstegraads bevoegd en is goed bekend 

met  leshuis C en B. Een van hen heeft eerst een paar jaar op Willem ll gewerkt en werkt nu een jaar of 

vier op de Beatrix. De andere twee werken al veel langer op de Beatrix, een van hen een jaar of twaalf, 

van de andere docent weet ik het niet precies. Ik stelde hen ongeveer dezelfde vragen als aan de 

leerlingen, maar kon hen ook confronteren met de antwoorden die de leerlingen gegeven hadden en hen 

vragen daarop te reageren. Ik heb de gesprekken met de docenten samengesmolten en er de 

opvallendste zaken uitgelicht: 

De beschrijving van de sfeer in de leshuizen door de docenten komt overeen met die van de leerlingen. 

In C is het rumoeriger, drukker. In B staan de bovenbouwleerlingen rustig met elkaar te praten, maar er 

is weinig sfeer in dit leshuis. Of zoals een van hen zei: “Het is een gebouw waar toevallig les wordt 



gegeven. Het had ook een kantoor kunnen zijn.” In D is het compact. Het voelt daar kleiner, 

overzichtelijk. Je kent er iedereen en dat wordt als een groot voordeel gezien.  

Alle drie de docenten zijn in principe zeer te spreken over de structuur van de leshuizen zoals er die nu 

is. Als grote voordelen worden genoemd: De afzonderlijke leshuizen houden een grote school klein, de 

structuur is duidelijk voor iedereen en past bij de verschillende doelgroepen. Elke docent die aan een 

leshuis verbonden is hoort bij een bepaalde club met bijbehorende sfeer en regels en dat wordt als 

prettig ervaren. Dat de leshuizen niet allemaal op dezelfde manier werken vindt men vrij logisch. In 

gebouw D (mavo) is het bijvoorbeeld allemaal wat strakker georganiseerd en die aanpak werkt in 

gebouw B (bovenbouw) niet. Dat niet alle docenten elkaar kennen wordt ook niet als storend ervaren.    

“ Degenen die je hoort te kennen, die ken je” zei een van hen. Dat je soms weinig variatie hebt in 

klassen waarin je werkt kan als een nadeel gezien worden, maar weegt voor hen niet op tegen het feit 

dat je daardoor je afdeling en leerlingen in de afdeling erg goed kent. 

Uiteraard was er ook kritiek en zijn er zaken voor verbetering vatbaar. Dat heeft vooral met de 

schoolorganisatie te maken. Leerlingen merken dat niet direct en kunnen dat ook niet benoemen, hoewel 

het wel zaken betreft die hen aangaan. Een paar aanbevelingen door jullie docenten: 

 Geef leshuis B een opknapbeurt. 

 Stroomlijn de aanpak van werken om de leerlingen zelf verantwoordelijkheid te laten nemen en 

zelfstandig te maken. Er wordt in de verschillende leshuizen nu met verschillende methodes gewerkt, 

die voor een deel op hetzelfde neerkomen: OOO – Lean – ABV 

 Stroomlijn de schriftelijke communicatie. De docenten zien soms door de bomen het bos niet meer. 

De werkinfo die je wekelijks krijgt van je eigen team én van het leshuisteam waarin je als 

gastdocent werkt omvat soms wel 15 bijlagen, ook over jaarlagen waaraan je zelf geen les geeft. Je 

moet dan zelf de info eruit vissen die voor jou interessant is. Er is overigens al wel wat verbetering 

te bespeuren.  

 De basisstructuur moet hetzelfde zijn binnen de leshuizen. Elke teamleider wil kennelijk zijn stempel 

drukken op zijn team en dat is niet altijd handig. Er zijn daardoor door de jaren heen teveel 

verschillen in aanpak ontstaan. Voorbeelden die genoemd worden hebben veelal met praktische 

zaken te maken: wie doet wat waar het inhalers en strafklanten betreft. 

 Leerlingen uit 4mavo die instromen in 4havo hebben aansluitingsproblemen bij bepaalde vakken. De 

vakgroepen zijn hier aan zet. 

En dan is er nog het probleem van de overgang van klas 3hv naar klas 4hv. Op de Beatrix betekent dat 

de overstap van leshuis C naar leshuis B. Het is moeilijk te beoordelen of dat op de Beatrix een groter 

probleem is dan op andere scholen. Dit raakt namelijk aan het fenomeen eerstegraads / tweedegraads 

gebied. Als de contacten binnen de vakgroep goed zijn en er een doorlopende leerlijn is hoeft het geen 

groter probleem te zijn. Het feit echter dat er een fysieke scheiding tussen eerste- en tweedegraders  is 

door de verschillende leshuizen  kan het informele contact belemmeren. Wel is het zo dat het formele 

overleg binnen de vakgroepen frequenter plaatsvindt dan bijvoorbeeld op onze school. Door de structuur 

van het Beatrix College lijkt er wel een striktere scheiding te zijn tussen onderbouw- en 

bovenbouwdocenten dan op onze school en zal het noodzakelijk zijn dat onderbouwdocenten goed op de 

hoogte zijn van het bovenbouwprogramma en omgekeerd. Het zou  ook heel goed zijn dat 

bovenbouwdocenten een aantal lessen in de onderbouw verzorgen en dat ook onderbouwdocenten af en 

toe een paar lessen onbevoegd in de bovenbouw geven. 

Tot slot nog een opsteker voor de Beatrix, uit de mond van een van de docenten: 

“Het gevoel te maken te hebben met vier schooltjes wordt minder. Er is meer overleg tussen de 

teamleiders en er is meer verticale communicatie, waardoor de verschillen in  aanpak tussen de 

leshuizen kleiner worden. De nieuwe rector draagt de visie voor de school als geheel goed uit.” 

 

Monique Krekels 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


