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Het einde van 2017 is in zicht, de herfst 
maakt plaats voor de winter en de 
prachtige winterlinde voor het raam van 
Jos Heuers kamer staat er bladerloos, 
maar nog steeds majestueus bij.
Jos verlaat deze maand na een lang 
Werkplaatsleven onze school en laat ook 
op de WP-Krantredactie een moeilijk te 
vullen leegte achter. Zijn talloze leerza-
me en onderhoudende verhalen over de 
historie van De Werkplaats waren niet 
alleen voor de lezers, maar ook voor de 
makers van deze krant van onschatbare 
waarde. Op de bladzijden hiernaast lees 
je dat helaas ook onze basisschooldi-

recteur Jeroen Goes binnenkort de WP 
verlaat. Hoewel het afscheid van beide 
heren natuurlijk een stempel drukt op 
dit nummer blijft ons hoofddoel om een 
goed beeld te geven van allerlei onder-
wijsontwikkelingen, zowel op als buiten 
De Werkplaats.
Wie onderwijsontwikkeling zegt, zegt 
computers, en wij vonden dat het hoog 
tijd werd voor een ict-themanummer. 
Van Google-lessen, programmeerwork-
shops en classroom-flipping op het BO 
tot digitaal toetsen en netwerkbeheren 
op het VO, wij houden je op de hoogte.
Berend Ike

Het waren zes prachtige jaren in mijn 
onderwijscarièrre. 

Zoals ik op vrijdag 6 oktober aan de 
ouders en werkers heb laten weten zal 
ik per januari aanstaande De Werkplaats 
verlaten.  

Met de nodige ambitie en een bestuurs-
opdracht in mijn broekzak startte ik in 
2011 met mijn baan op de school die 
ik tot dat moment niet had gekend. 
Waarschijnlijk ongekend voor u als lezer 

van deze krant. Velen van u hebben wel 
een langdurige geschiedenis met De 
Werkplaats. 

Met dat fenomeen maakte ik al kennis 
tijdens mijn eerste Stichtingsdag in juli 
2011. Nadat ik door mijn voorganger 
Wim Koppen op het veld was voorge-
steld sprak een vrouw op leeftijd mij 
aan. Zij vertelde mij dat generatie op 
generatie deze school had bezocht. Haar 
zoon was onlangs speciaal verhuisd naar 
Bilthoven zodat zijn kinderen, haar klein-

kinderen, deze traditie konden voortzet-
ten. ‘Je bent een gelukkig man om hier 
te mogen werken’, wist zij mij mee te 
geven. 

Dat is sindsdien veelvuldig aan mij 
verteld door de vele bezoekers die ik 
heb mogen ontvangen en kunnen rond-
leiden. En het klopt; de geschiedenis 
van de school, de prachtige rijke (leer)
omgeving, het unieke van de mogelijk-
heid voor kinderen om zich van nul tot 
achttien jaar te mogen ontwikkelen, 
de brede onderwijsvisie, het prachtige 
gebouw, de gepassioneerde onder wijs-
mensen en de grote betrokkenheid van 
de ouders. Al deze dingen maakten De 
Werkplaats ook voor mij een heerlijke 
plek om te kunnen werken. 

Ondanks het feit dat ik De Werkplaats tot 
dan toe nog niet kende en mijn onder-
wijscarrière zich in een ander spectrum 
van het onderwijsveld had afgespeeld, 
leerde ik in korte tijd het bijzondere van 
deze school te waarderen. Het verbreed-
de en verrijkte mijn persoonlijke visie 
op de ontwikkeling van kinderen en de 
bijdrage die een school daaraan kan 
leveren. 

Samen met mijn team heb ik de ontwik-
keling van de school voortgezet. Op de 
stevige fundering van al mijn voorgan-
gers konden we verder bouwen, onze 
visie herijken en muren afbreken. 
Dat veranderingsproces is een heerlijk 
proces geweest. Bovendien biedt het 
nog alle mogelijkheden voor voortdu-
rende ontwikkeling. Hier wordt dan ook 

Afscheid

bo

“Op de stevige fundering 
van al mijn voorgangers 
konden we verder 
bouwen, onze visie 
herijken en muren 
afbreken.”
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iedere dag door de teamleden blijk van 
gegeven, als we met elkaar het gesprek 
voeren over goed onderwijs voor alle 
kinderen in de positieve energie van de 
school. In die sferen is het voor iedereen 
goed toeven!
Het zijn zes prachtige jaren geweest, 
vol van mooie ontmoetingen en fijne 
ontwikkelingen. 

Ik verzet mijn bakens en wens De 
Werkplaats Kindergemeenschap een 
prachtige, boeiende toekomst toe. 
In mijn laatste werkweek, de laatste 
schoolweek van dit kalenderjaar, is er 
vast een mogelijkheid om u even de 
hand te schudden. Mocht dat er niet van 
komen, dan dank ik u hierbij voor het 
vertrouwen en wens ik u alle goeds toe.

Jeroen Goes

‘Bij ‘Flipping the Classroom’ wordt de 
klassikale instructie omgewisseld met 
het individuele huiswerk. De klassikale 
instructie wordt online aangeboden en 
doet de leerling thuis. Het ‘huiswerk’ 
wordt gezamenlijk in de klas gemaakt. 
Hierdoor wordt de lestijd efficiënter 
gebruikt’.

Dit is de definitie die doorgaans wordt 
gegeven van het begrip ‘Flipping the 
Classroom’, één van de nieuwe ontwik-
kelingen die voortkomt uit de integratie 

van de moderne, digitale technieken in

 het onderwijs. Vooral in het middelbaar 
onderwijs wordt het steeds meer toege-
past op de bovenstaande manier; reden 
genoeg voor ons om te onderzoeken op 
welke manier er  winst mee is te behalen 
voor ons als basisschool. 

Allereerst werk je met een bredere leef-
tijdsgroep, namelijk kinderen van 4 t/m 
12. Van het merendeel van deze kinde-
ren kunnen we niet verwachten dat ze 
voorafgaand aan de lessen zelf de stof 
thuis online ‘verwerken’. Daarom onder-
zoeken wij bijvoorbeeld wat we kinde-
ren kunnen bieden als we het begrip 
‘Flipping the Classroom’ omdraaien; 
de nieuwe lesstof wordt geïntroduceerd 
door de leerkracht tijdens instructies, 
waarna eventuele verlengde instructie 
ook online aangeboden wordt. Groot 
voordeel van bijvoorbeeld de uitleg bij 
een staartdeling is dat het kind zelf kan 
doorspoelen naar het fragment waar het 
moeite mee heeft. Ook kan er gepau-
zeerd worden, waardoor de werker het 
tempo van de instructie naar zijn hand 
kan zetten. 

Probeer maar eens de QR-code aan de 
linkerkant van deze pagina te scannen 
met uw telefoon voor een verlengde 
instructie over staartdelingen. 
Ook andere kleine opdrachten - denk 
aan een bepaalde vouwtechniek of de 
instructie van een techniek-ontdekdoos 
- zijn te vervangen door deze ‘online-
instructies’. Zo levert dit voordelen voor 
de werker op, maar ook voor de mede-
werker. Deze laatste heeft daardoor 
meer tijd om bijvoorbeeld te observeren 
en kinderen die ruim boven of onder het 
gemiddelde niveau presteren verder te 
ondersteunen. Er zijn vele toepassingen 
te bedenken om werkers te instrueren 
in de meer ‘schoolse’ vakken, maar 
natuurlijk kan er ook aandacht worden 
geschonken aan tal van andere vaar-
digheden op welk gebied dan ook. Zo 
helpt het scannen van de QR-code in de 
rechter bovenhoek van deze pagina u aan 
een uitleg over het op de juiste manier 
aansteken van een beroker.

Matthijs van Dam en Freek Pul

Flipping the Classroom

bo
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Foto’s: Willem Mes

“Probeer de QR-code te 
scannen met uw telefoon 
voor een verlengde 
instructie over staart-
delingen.”
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‘Arenden kunnen niet vis eten want 
vissen zitten onder het ijs waar je op 
schaatst.’

‘En als je klaar bent…wat moet je dan 
doen?’
‘Dan kun je het bij mij inleveren door het 
bestand , waarin je net hebt gewerkt, 
toe te voegen en te uploaden. En weet je 
wat héél erg grappig is? Ik kan zien wie 
het heeft ingeleverd!’

Ze kijken me wat ongelovig aan.

‘Kijk hier kan ik zien wie het al heeft 
ingeleverd.’
Ik wijs op het digibord.
‘Zo dat zijn er best al veel.’ zeg ik tevreden.
Op het scherm staan namen en de 
mededeling ‘vijf afgerond’.

‘Hé.. ik had ‘m ook al ingeleverd!’ zegt 
Guus, die zijn naam niet bij het rijtje ziet 
staan. 
‘Had je al op inleveren geklikt?’ vraag ik.
Hij drukt op “inleveren” en de vijf veran-
dert direct in een zes. 
Er klinkt een verbaasd ‘Yeah… Wow’.

Werken op een device: ‘t is soms net 
toveren.

Laura Loupatty
Medewerker Middenbouw 3/4

Sinds een aantal maanden werken we 
met Google ChromeBooks. Chrome- 
Books zijn speciaal ontwikkeld voor het 
onderwijs. In middenbouw 3 – 4 lijkt het 
alsof de werkers er al jaren mee werken. 
Aanvankelijk liftten de derdejaars mee 
op het Google-account van hun vierde-
jaars-mentor, maar inmiddels hebben 
zij zelf zo’n account gekregen.

Na het inloggen komen ze op de Symbaloo-
startpagina voor de middenbouw. Op deze 
pagina staan allemaal snelkoppelingen. 

Naast het werken in o.a. Ambrasoft, 
Rekentuin, Leestrainer en Lijn 3 is het 
ook de bedoeling dat de werkers in de 
Google-omgeving gaan werken: G - suite 
for Education.

Een lesje in de Google-klas
Dinsdag na de pauze zitten alle vierde-
jaars achter een ChromeBook. Ik open 
het digibord want ik heb in Prowise een 
les voorbereid.

‘Oké’ begin ik, ‘heeft iedereen ingelogd?’

Het blijft stil en dat is het teken dat ik 
verder kan gaan.

‘Je ziet daar, linksonder, dit icoontje... 
Dat is het icoon van Google Classroom. 
In Google Classroom kan ik een opdracht 
voor jullie klaarzetten en die opdracht 
kan je dan zelfstandig gaan maken.’ 

De werkers volgen de stappen en 
het valt mij op dat ze het héél snel 
begrijpen. Zonder mijn stappenplan 

hadden ze het ook opgepakt, denk ik. 

‘Hé, dat is jouw foto?’, wordt er gevraagd. 
‘Ja dat komt omdat ik de opdracht gemaakt 
heb!’ 

De opdracht in Google Classroom is het 
schrijven van een verhaal, waarbij ze 
de woorden vogel, winter, sneeuw, ijs en 
schaatsen moeten gebruiken.

Ze beginnen ijverig te typen. De één wat 
sneller dan de ander. Ik loop rond en 
zie de volgende zinnen voorbij komen: 

‘Ik zie een vogel en het is winter.’
‘…en een eendje schaatst in de winter.’

‘Vogels zijn lief.’
‘Op het ijs ligt sneeuw.’

“Hij drukt op ‘inleveren’ 
en de vijf verandert direct 
in een zes.”

Werken met 
Google Classroom

bo

“Na het inloggen komen 
ze op de Symbaloo-
startpagina voor 
de middenbouw.“
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Wat leer je bij programmeren?
Programmeren in een programmeertaal 
is een hels karwei. We zitten daarom ook 
met maar drie werkers in deze groep. 
We programmeren in de programmeer-
taal Pascal. Er zijn veel meer program-
meertalen en we willen later ook leren 
in een wat recentere en moeilijkere talen 
te programmeren. Eerst krijg je een 
boekje met daarin alle belangrijke codes 
en programmaatjes die je moet over-
schrijven op de computer. Daarna geeft 
Benjamin ons opdrachten en moeten wij 
die maken, zoals hoe je een Windows-
scherm groen maakt als je op een knopje 
drukt, of hoe je een invulformulier maakt 
van alle werkers. We hopen hier nog lang 
aan te werken.

Benjamin is ook begonnen met een 
project over de VR-bril. Hierbij zijn 
er steeds verschillende kinderen aan 
de beurt die met de VR-bril mogen 
experimenteren.

Ik vind het heel leuk om te programme-
ren en steeds verder de magie ervan te 
zien. Ik vind het ook knap dat Benjamin 
deze opdrachten voor ons toeganke-
lijk maakt, terwijl mijn vader op de 
Universiteit van Delft nog moest afkijken 
om het te begrijpen. En ik ben erg blij 
dat hij dat elke week voor ons over heeft.

Polle van den Nouweland, groep 8

ICT-project bovenbouw
Wij hadden in de bovenbouw een project 
over Lego Mindstorms en program-
meren. Dit kregen we van Benjamin 
Zitman. Benjamin heeft een eigen 
bedrijf dat Basisuniversiteit heet. De 
Basisuniversiteit wil uitdagingen bieden 
aan kinderen die dat nodig hebben op 
een bepaald gebied. 
Wat houdt Mindstorms nou precies in? 
Mindstorms is een Lego-bouwpakket 
waarmee je een robot in elkaar kunt 
zetten. Maar dat is nog niet het hele 
proces, want je gaat de robot ook 

programmeren. Via een speciale app 
of site kun je de handleiding van het in 
elkaar zetten en programmeren van de 
robot vinden. 

De opdracht met Mindstorms is om in 
tweetallen twintig programmeerop-
drachten te maken die de robot moet 
uitvoeren. Als je dit gedaan hebt, 
geeft Benjamin je de grote opdracht. 
Bijvoorbeeld ‘programmeer je robot zo, 
dat jij hem van de ene naar de andere 
plek kan sturen met behulp van een rood 
en een blauw balletje.’

Programmeren en 
Lego Mindstorms

bo

“Programmeren in een 
programmeertaal is een 
hels karwei. We zitten 
daarom ook met maar drie 
werkers in deze groep.’’

Foto’s: Eegje Pestel

 Program ;
 Begin
 Rec
 Artikel := string; 
 over := string;
 programmeren := string;
 End;
 Begin
 Writeln artikel over programmeren;
 End.



 

Personalia
Kars van Eeken, 23 jaar, geboren en geto-
gen in Amersfoort. Op dit moment nog 
thuiswonend bij ouders, maar op zoek 
naar een koopwoning in Amersfoort. Op 
de WP werk ik als systeembeheerder en 
houd ik mij bezig met alle digitale appa-
ratuur op school. Als ICT bieden wij niet 
alleen ondersteuning aan het VO, maar 
ook aan het BO. Ik ga met name over het 
beheer op het BO. 

Basis- en middelbare school
Gereformeerde basisscholen De Horizon 
en Het Zwaluwnest. Middelbare school-

tijd op het Guido de Brès. Twee ooms en 
een tante gaven toentertijd les op deze 
middelbare school, waarvan mijn tante 
mijn docent Nederlands was.  

In het onderwijs sinds
Begin 2015 heb ik stage gelopen bij De 
Werkplaats en na de zomervakantie ben 
ik in dienst gekomen, deels vast, deels 
vervangend. Ik werkte tot voor kort 28 uur 
per week, maar door oplopende werk-
zaamheden en mijn betrokkenheid bij het 
SharePoint-project werk ik nu fulltime. 
Dit schooljaar is alweer mijn derde jaar 
bij de WP en ik kijk uit naar de uitdagin-
gen die nog op mijn pad gaan komen.

Waarom heb je voor het onderwijs 
gekozen?
Tijdens mijn opleiding heb ik eerder stage 
gelopen op een school: de Hogeschool 
van Utrecht in Amersfoort. In die peri-
ode kwam ik er achter dat ik mijn vaar-
digheden goed kon gebruiken in de 
onderwijsomgeving, doordat ik ICT kon 
combineren met het werken met mensen 
en het helpen van anderen. Vervolgens 
ben ik tijdens mijn laatste stageperiode 
hier terechtgekomen, omdat ik ook graag 

wilde ervaren hoe de ICT geregeld was op 
basis- en middelbare scholen.

Waarom heb je voor de WP gekozen?
In mijn woonplaats Amersfoort zijn veel 
verschillende scholen en Bilthoven ligt 
niet direct om de hoek. Op aanraden van 
een docent van mijn opleiding heb ik mij 
toch verdiept in de WP. Deze docent had 
namelijk goede ervaringen met de WP 
en zijn zoon zat hier op school. Nadat ik 
contact had gezocht, kreeg ik de kans 
om stage te gaan lopen. Deze stage heb 
ik goed afgerond en zo heeft de WP ook 
voor mij gekozen.

Wat inspireert je uit de WP-geschiedenis?
Ik vind het bijzonder dat leerlingen hier 
‘werkers’ heten. Inmiddels heb ik in 
vrienden- en familiesituaties niet eens 
meer door hoe vanzelfsprekend ik het 
over ‘werkers’ in plaats van over ‘leer-
lingen’ heb. Ik moet mezelf dan regel-
matig corrigeren. Daardoor sta je wel 
zo nu en dan stil bij de geschiedenis van 
deze school.

Een mooie belevenis (meegemaakt op 
de WP)
Behalve de dagelijkse dosis ICT-humor 
op onze afdeling kan ik hier sinds 
kort  nog iets  anders noemen. 
Onlangs ben ik namelijk voor het 
eerst naar een WP-musical geweest 
in de Utrechtse Stadsschouwburg: 
Midzomernachtsdroom. Uit mezelf zou 
ik niet snel naar een musical gaan, maar 
ik heb me bij deze echt vermaakt en zou 
volgend jaar zo weer gaan!

Werk dan mee in 
de Werkplaats

rubriek

Personalia
Matthijs van Dam, 28 jaar oud, woonachtig 
in Wijk bij Duurstede en nu 2,5 jaar werk-
zaam in groep 5/6 bij het basisonderwijs.

Basis- en middelbare school
Lange tijd heb ik het kleine dorp Cothen 
gewoond, en daar ook op de basisschool 
gezeten. Vervolgens heb ik allerlei 
niveaus gedaan in het middelbaar onder-
wijs, om uiteindelijk het havo examen te 
‘halen’.

Waarom heb je voor het onderwijs 
gekozen?
Ondertussen had ik er geen moment bij 
stil gestaan wat ik nu wilde ‘worden’. 
Na lang nadenken besloot ik dat ik 
wilde bijdragen aan de maatschappij, 
en dan kom je uit bij o.a. het onderwijs. 
Verschillende inspirerende en minder 
inspirerende stagebegeleiders gaven 
mij de duidelijkheid dat ik de juiste 
keuze had gemaakt, in het bijzonder 
René Cornelisse van CBS de Hoeksteen 
in Leersum.

Waarom heb je voor de WP gekozen?
Na mijn afstuderen heb ik wisselend 
kort en langdurend ingevallen op allerlei 
scholen, tot ik een vacature tegenkwam 
van De Werkplaats, een school waarvan 
vanuit mijn opleiding ooit werd aangera-
den ‘eens te gaan kijken, want dat is een 
hele mooie plek’. Eenmaal aangenomen 
kwam ik terecht in een ‘warme’ groep 
kinderen. ‘Warm’ zoals ik dat eerder 
kende van, opvallend, scholen met een 
onderwijsconcept uit het vernieuwings-
onderwijs. Kenmerkend voor mij is de 
positieve omgang met elkaar. Het geeft 
het gevoel dat dat wat je doet, ook echt 
goed is.

Wat inspireert je uit de WP-geschiedenis?
Hoewel ik hier nu 2,5 jaar werk ontdek 
ik nog steeds nieuwe dingen op school 
waar ik van sta te kijken en waarop de 
meeste scholen jaloers zullen zijn. Ik 
verbaas mij over de letterlijke ruimte die 
wij hebben en de figuurlijke ruimte die je 
werkers kan geven. Tegelijk is het mooi 
om kinderen te zien groeien en ondertus-
sen dicht bij zichzelf te zien blijven. Dit 
vraagt om acceptatie van anderen, maar 
ook van zichzelf, wat mij betreft ook zoals 
deelname aan de maatschappij eruit ziet. 

Een mooie belevenis
Ik kan het meest genieten van de momen-
ten met kinderen ‘buiten het leren om’: 
kinderen die hun bloemkool voor de ezels 
kwijt zijn, dassensporen hebben gevon-
den of tot hun knieën onder de bagger 
zitten door het zoeken naar kikkervisjes. 
Ik ben het meest bevlogen bij de vakken 
natuur, techniek, geschiedenis en aard-

rijkskunde, of  ‘Oriëntatie op jezelf en 
de wereld’, zoals dat tegenwoordig ook 
wel genoemd wordt. Daarbij wil ik ook 
meteen Aukje, onze vakmedewerker 
Natuur, een groot compliment geven voor 
hoe zij kinderen laat ontdekken wat er om 
hen heen leeft in de natuur.

Naast mijn werk bezoek ik graag muziek-
festivals en concerten, ga ik graag moun-
tainbiken op de Heuvelrug en is mijn plan 
al jaren om eindelijk eens een tweede 
taal te leren en een instrument te kunnen 
bespelen.

Foto: Eegje Pestel
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Nieuwbouw
De jaren tussen 2003 en 2006 waren 
wat Jos de meest “beleefde” jaren 
noemt. Al die personele wisselingen 
en al die spanningen en onzekerheden 
over ieders rol en plaats in de organi-
satie waren niet gemakkelijk voor hem.
Daarnaast kwam de voorbereiding van 
de nieuwbouw.

‘En dat was natuurlijk prachtig’, zegt hij. 
‘Dat is het mooiste, als je dat mag doen. 
Om op basis van een nieuwe onderwijs-
visie een nieuw onderwijsgebouw te 
mogen neerzetten. Als je me vraagt: wat 
is één van de hoogtepunten geweest? 
dan is dat denk ik toch het hele proces 
van de bouw van het voortgezet onder-
wijs en later ook van de basisschool 
en de buitenschoolse opvang. Van een 
maatschappelijke visie naar onderwijsvi-
sie naar een onderwijsvisie speciaal voor 
de WP en dan naar een huisvestingsvi-
sie en naar een huisvestingsplan. Dat 
proces van designing down, dat vond ik en 
dat vind ik nog steeds interessant. Ik heb 
meegewerkt aan een viertal publicaties 
daarover. We beschrijven hoe je zulke 
processen doorloopt, met participatie 
van alle betrokkenen: werkers, ouders, 
medewerkers. En aan de andere kant 
hoe je daar bepaalde methodieken bij 
kan gebruiken en hoe je gedachtegoed 
daar een rol in speelt.’
Het ligt voor de hand te denken dat Jos 
deze ervaring nog gaat inzetten in de 
komende jaren, maar concrete  plan-
nen heeft hij niet. Als het op zijn pad 
komt, misschien dan. Wat op je pad 
komt doe je; zo is het vaak in Jos’ loop-
baan gegaan. Al is het niet zo dat hij per 

toeval in het onderwijs terechtkwam. Je 
kunt zelfs wel een lijn ontdekken in Jos’ 
keuze om als twaalfjarige jongen naar 
het klein seminarie van de witte paters 
in Santpoort-Zuid te gaan en na school 
geschiedenis te gaan studeren en nog later 
op de school van Kees te willen werken. 
Een witte ronselpater toonde op zijn 
basisschool een filmpje over de missie in 
Afrika en over wat voor goeds de paters 
daar deden en Jos dacht: ja, dat lijkt me 
wel wat. Hij stuurde een invulkaartje 
op en daar ging hij met zijn tasje, zijn 
ouders in lichte verbijstering achter-
latend. ‘Ik was al erg zelfstandig in die 
tijd’, verklaart hij. ‘Ik verving de koster 
in de zomervakantie. In mijn eentje ’s 
morgensvroeg met die grote sleutel ging 
ik de kerk in, in Rotterdam-Overschie, en 
klom daar moederziel de donkere trap 
op om de klok te luiden.’

Naar school ging hij in Driehuis-Velsen, 
op het Gymnasium Paulinum. Bij de 
paters hoefde hij geen toelatingsexa-
men te doen. Zes jaar was hij er. Maar 
in die zes jaar veranderde er veel. Juist 
toen meisjes aantrekkelijk werden, en 
Jos zich afvroeg of het celibaat bij hem 
paste - het was 1966 - juist toen kwamen 
de paters met de mededeling: ‘Wij zien 
een klein seminarie in de toekomst niet 
meer als zinvol en we gaan geen nieuwe 
jongens meer aannemen. Degenen die er 
zitten mogen het afmaken.’ Jos: ‘Ik wilde 
dáár niet weg en ik mocht daar blijven, 
maar het regime was meteen anders. We 
kregen de sleutel mee en we mochten 
zelf bepalen waar we heen gingen en hoe 
laat we binnenkwamen enzovoorts. Dus 
dat maakte dat ik een hele mooie tijd 
heb gehad. Ik werd daar meer en meer 
maatschappelijk bewust. Ik hield in de 
kapel van het seminarie in Santpoort 
jongerendiensten en ook later, toen ik 
voor de tweede keer examen deed en 
weer bij mijn ouders thuis woonde, heb 
ik de jongerendiensten georganiseerd. 
Ik zie me nog op zo’n kansel staan als 

Altijd gewoon Jos

algemeen

Jos Heuer, onze Jos, gaat na 42 jaar 
dienstverband in januari met pensioen. 
Op het oog een eenvoudige medede-
ling, maar voor De Werkplaats een 
grote verandering. Jos was immers 
een constante in de organisatie en een 
constante is een grootheid waarvan 
men aanneemt dat zij onder wisselen-
de omstandigheden niet varieert. Niet 
frivool varieert kun je in Jos’ geval beter 
zeggen want de traditionele vernieu-
wingszin is juist een van de kernwaarden 
van De Werkplaats die Jos door de jaren 
heen bewaakte en waar nodig nieuwe 
impulsen gaf.

Gevraagd naar een metafoor voor zijn 
werk aan De Werkplaats noemt hij een 

bouwhelm. Die geeft het beste weer dat 
hij in het eerste deel van zijn loopbaan 
met veel enthousiasme heeft meege-
bouwd aan de ontwikkeling van het 
onderwijs en vanaf 2006 letterlijk als 
verantwoordelijke voor de nieuwbouw 
De Werkplaats heeft gemaakt tot wat hij 
nu is: een moderne school voor werkers 
van deze tijd. Superlatieven zouden Jos 
echter tekortdoen. Zijn stijlvolle beschei-
denheid siert hem veel meer. We spra-
ken hem over zijn afscheid en keken 
terug op een loopbaan waarvan in dit 
stuk niet meer dan een impressie over-
blijft, maar waaraan voor het stuk dat 
zij met hem deelden veel werkers, veel 

medewerkers, veel ouders en bestuurs-
leden zonder uitzondering een warme 
herinnering koesteren.

Van jonge medewerker geschiedenis, 
mentor, teamcoördinator, coördinator 
derde klassen en conrector bovenbouw 
tot plaatsvervangend rector en directeur 
bedrijfsvoering en altijd gewoon Jos. 
Naast  Berend, Betty, Gert, Henk,  Jeroen 
C en de basisschooldirecteuren Wim 
en Jeroen altijd gewoon Jos. Tussen de 
onderwijsvernieuwingen met de naam 
Middenschool, Studiehuis, Tweede Fase, 
Koop een auto op de sloop en Samen leren 
en creëren altijd gewoon Jos. Voorzichtig 
denkend, opererend in kleine stapjes, 
haast je langzaam.

“Gevraagd naar een 
metafoor voor zijn werk 
aan De Werkplaats noemt 
hij een bouwhelm.’’

Foto’s: Archief Jos Heuer
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van belang is dat je die tijd gebruikt om 
andere dingen te leren.’

Drie beelden
Aan het eind van ons gesprek beschrijft 
Jos drie beelden die voor hem veel bete-
kenen. Op één beeld zie je vanuit zijn 
kamer de winterlinde. ‘Die winterlinde 
stond bij de oude gymzalen. Daar keek 
je vanuit de aardrijkskundegang op. 
Hij is met de nieuwbouw verhuisd en 
had het aanvankelijk best moeilijk, net 
zoals je in de nieuwe school ook je draai 
weer moest vinden voor mensen konden 
zeggen goh, ik proef toch die sfeer van 
vroeger weer.’

Waar Jos ook een foto van zou 
nemen is van de binnenhof bij het 
VO-domeingebouw. Die staat voor hem 
voor alle leuke projecten die hij samen 
met de werkers en de werkersraad heeft 
gedaan om iets voor elkaar te krijgen 
in de afgelopen jaren. Dat noemt hij 
een toppertje. Een derde foto zou Jos 
opnieuw laten maken vanuit de lucht, 
omdat je dan zo mooi De Werkplaats met 
haar gebouwen en terrein als een geheel 
ziet, verbonden met elkaar, op een 
prachtplek . ‘Dat hebben we samen toch 

maar mooi voor elkaar’, zegt hij. ‘Daar 
ben ik trots op. Daar ben ik echt trots 
op. En nu ik de dagen kan gaan aftellen 
ga ik scherper kijken naar dingen. Dan 
denk ik, goh, wat is het hier leuk en wat is 
het werk leuk. Wat hebben we veel leuke 
mensen die met hart en ziel dat werk 
doen. Wat is het toch een prachtplek om 
te werken.’ 
We hebben maar een globale blik 
geworpen op Jos’ leven en werk op De 
Werkplaats. Dat onder zijn leiding het 
archief van Kees Boeke is geordend en 
toegankelijk is gemaakt en dat er nu 
ook een beeldbank wordt gemaakt van 
het fotoarchief, dat hij de school bij de 
gemeente op de kaart heeft gezet en er 
aan bijdroeg dat ze midden in de lokale 
samenleving staat, dat hij leiding gaf aan 
het team van het onderwijsondersteu-
nend personeel, dat bij de oplevering 
van het nieuwe gebouw 1700 stoelen 
uit China werden geleverd waaronder 
door ijverige chinezen Jos’ handtekening 
op elke stoel was overgeschreven, dat 
hij jarenlang met zorg de financiën van 
de school bewaakte en tegelijk zorgde 
voor de juiste investeringen op het juiste 

moment, het is in dit bestek niet mogelijk 
al zijn verdiensten recht te doen. 
Op de vraag hoe hij de derde helft van 
zijn leven gaat invullen heeft hij nog 
geen duidelijk antwoord. Misschien wat 
‘dingetjes’ voor de gemeente, misschien 
plaatsnemen in maatschappelijke werk-
groepen zoals hij eerder deed. Vooral 
hoopt hij dat hij iets zou kunnen schrijven 
en onderzoeken, ook iets maatschap-
pelijks. En over een tijdje misschien ook 
wel voor de school. Maar eerst even een 
time-out.

We zullen Jos missen. We zullen hem 
missen om zijn ervaring, om zijn kennis 
van de geschiedenis en het gedachte-
goed van De Werkplaats maar meer 
en vooral omdat Jos Jos is. Zijn warme 
dagelijkse aanwezigheid, zijn vriendelij-
ke en vasthoudende betogen, zijn geloof 
in het goede van de mens. Jos kiest voor 
een bescheiden bouwhelm. Wij voegen 
daar graag nog de rest van de outfit van 
een bouwvakker aan toe. Werkend aan 
De Werkplaats in woord én daad.

Marijn Backer

een kleine snotneus die tijdens de kerst-
dienst zegt: ja nu bent u d’r wel, maar de 
andere tijd van het jaar niet!’

Naastenliefde
Zelfs als eerstejaars student geschiede-
nis in Utrecht ging hij daar mee door. 
Het waren de roerige jaren in Latijns-
Amerika en Jos’ interesse verschoof, 
ook door de rol van katholieke kerk in 
dat werelddeel, steeds meer naar de 
politiek. Het geloof speelt tegenwoor-
dig geen rol meer in Jos’ leven, al ligt 
er op een kastje op zijn kamer een 
rozenkrans met Afrikaanse martela-
ren. ‘In Santpoort zaten we in verticale, 
Kees-Boeke-achtige groepen,’ zegt hij, 
‘waarin oud jong hielp. Dat was wel 
mooi. Een soort systeem waarbij de 
oudsten de jongsten meenemen, zeg 
maar. En die groepen waren genoemd 
naar Afrikaanse martelaren. En natuur-
lijk: wie door de kerk is gevormd blijft 
gevoelig voor de gedachte dat je er niet 
alleen bent voor jezelf, maar ook voor 
anderen. Je zin voor naastenliefde raak 
je niet meer kwijt. Ja, eigenlijk kun je 
zeggen dat ik bij de oude kerkpartij ben 
weggegaan en dat ik me als student  
zonder lid te worden, bij de linkse kerk 
heb aangesloten.’

En daarna bij de WP partij? 
‘Bij de partij voor onderwijsverande-
ring, ja. Ik was altijd wel van de partij 
voor onderwijsverandering. Dat kon ook 
niet anders met de sectie geschiedenis 
in mijn eerste jaren. Ons doel was de 
samenleving veranderen en verbeteren en 
het grote en hogere doel kinderen in ons 
onderwijs duidelijk maken hoe sommige 
dingen slecht zijn in de samenleving en 
sommige dingen goed. Ruim aandacht 
voor Mao en de Russische Revolutie, 
maar de Tweede Wereldoorlog kwam er 
toch wel bekaaid vanaf. Ik zie de poster 
van het Kees Boeke honderd-project 
nóg voor me: Anti-fascismeproject, 
verzet, protest, dat was het doel van 

de sectie geschiedenis toen. Maar ook 
bij meer medewerkers, want toen de 
Middenschool niet doorging hebben we 
toch via de achterdeur de doelstellin-
gen voor elkaar proberen te krijgen. 
Zo ontwierpen we het Werkplan Sociaal 
Leren en volgden we het Team Klein 
Gruppen-model, dat sterk leek op de 
wijze waarop onze school nu in teams 
georganiseerd is.’ 
Toch zat er eind jaren tachtig zand in 
de traditionele vernieuwingsmachine. 
De werker-aantallen liepen terug, het 
streven naar verandering en verbetering 
maakte plaats voor zelfgenoegzaam-
heid en het gebouw was verouderd. 
Rond 2000 is met Gert Pol de wens tot 
verandering geformuleerd en steeg het 
aantal werkers weer. De eerste aanzet 
voor verbeteringen is in die tijd gegeven. 
Met de komst van Henk Zijlstra en de 
bouw van de nieuwe school kwam het 
oude elan terug en werd een nieuwe lijn 
door de schoolleiding uitgezet en stevig 
ondersteund door het bestuur.

Hoogtijperiode
‘Het was altijd wel zo dat er veel heeft 
gekund op De Werkplaats,’ zegt Jos, 
‘maar het was maar een kleine groep 
die daar gebruik van maakte. Zeker als 
je het vergelijkt met wat er nu allemaal 
in de teams gebeurt. Kon ik tien jaar 
geleden nog zeggen ‘oh ze gaan deze 
week dit doen en dat doen’, nu kan ik het 
echt niet meer bijhouden. En dat ligt niet 
aan dat ik ouder ben, maar er gebeurt 
zó ongelooflijk veel en dat vind ik een 
enorme winst. Er is binding en verbin-
ding tussen zowel medewerkers onder-
ling als tussen de werkers in de teams. 
Dat is de winst ook van de nieuwe manier 
van organiseren: er is veel meer cohe-
sie. En ook dat voelen zowel werkers 
als medewerkers. Daarom denk ik dat 
de afgelopen tien, twaalf jaar voor het 
voortgezet onderwijs van De Werkplaats 
echt een hoogtijperiode zijn. De basis-
school beleefde zo’n bloeiperiode al wat 

eerder, maar zij kreeg met de verbou-
wingen en de komst van Jeroen Goes 
nog een extra impuls.’
We vragen Jos wat hij over tien jaar op 
De Werkplaats hoopt aan te treffen. Hoe 
blijven we aantrekkelijk?
‘In elk geval moeten we dan goed onder-
wijs hebben. En ik denk dat nog wel wat 
winst te halen is op sommige vlakken. 
Om kinderen uit te dagen en het beste 
uit zichzelf te halen, maar ook door ze 
gewoon verder te laten gaan met wat ze 
zelf denken en willen. Maar het allerbe-
langrijkst is denk ik toch die cohesie. De 
combinatie van samen leren en samen 
leven vooral. Ik denk dat De Werkplaats 
ook een school is van samen leven. Daar 
zit een bijzondere kracht in, vooral in een 
individualiserende samenleving.  Neem 
nou de vraag naar deeldiploma’s op een 
hoger niveau bijvoorbeeld, of een jaar 
eerder. Wat ga je daar als Werkplaats 
mee doen? Vind je het een goede zaak 
als mensen zeggen ‘nou ga ik eventjes 
versnellen en in vijf jaar mijn vwo oplei-
ding doen’? Ik weet zeker dat kinderen 
dat kunnen, maar is het gezien hun 
gehele ontwikkeling ook wenselijk? Ik 
zou dan zeggen dat het op De Werkplaats 

“Die winterlinde is met de 
nieuwbouw verhuisd en 
had het aanvankelijk best 
moeilijk.”

De winterlinde, november 2017Foto: Berend Ike
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Lodewijk Kalter, Ron Woortman, Kars 
van Eeken en Meijndert Wijmans verzor-
gen de ICT-voorzieningen op het BO en 
VO en zijn - gezien het toenemend belang 
van ICT voor het onderwijs - onmisbaar 
geworden. Hoog tijd om ze beter te leren 
kennen. Wat gebeurt er nou eigenlijk 
achter die schermen?
Kars is twee jaar geleden na een stage 
als ICT-systeembeheer in dienst geko-
men. Lodewijk begon in het oude gebouw 
in computerlokaal T18 en hield destijds 
tevens de strafklanten bezig. Ron werkt 
al 32 jaar op De Werkplaats en heeft na 
een loopbaan als TOA biologie en daarna 
als scheikunde-TOA zich geheel zelf-
standig in de ICT bekwaamd. Meijndert 
tenslotte kwam negen jaar geleden 

van Loose End Technologies, waar hij 
de telecommunicatie had gedaan. We 
spreken met elkaar over de verande-
ringen van de afgelopen tien jaar. De 
weg naar de huidige situatie was lang 
en ligt bezaaid met vakjargon: van WP 
51, NT-servers en Novelle-servers, via 
thin clients (kleine netwerkkastjes; een 
stukje nostalgie vanwege hun notoire 
traagheid) en fat clients (volwaardige, 
op het netwerk aangesloten pc’s) naar 
steeds meer laptops en een steeds 
grotere inbreng van de OGD, (Operator 
Groep Delft), een bedrijf dat gespeciali-
seerd is in beheerders- en ICT-diensten. 
Ron vertelt: ‘Eenmaal in de nieuw-
bouw ging het voor onze ICT snel: 
binnen no-time hadden we een groot 

netwerk met zeven systemen. En het 
zijn allemaal verschillende natuurlijk: 
Windows, Apple, Google Chromebox 
en iPads. Nu we in de cloud werken 
maakt dat allemaal niet zo veel meer 
uit. Vroeger was het lastig omdat je al 
je applicaties op een computer moest 
installeren. Tegenwoordig probeer je 
natuurlijk zoveel mogelijk in de cloud te 
zetten. Nadeel is dat je afhankelijk bent 
van derden, Microsoft in ons geval. Als 
Microsoft een grote storing heeft kunnen 
wij er niks aan doen. We kunnen niet 
tegen Microsoft hallo, schiet eens op 
zeggen.’ 

Wij zijn door anderen aan elkaar gekoppeld, 
Jos en ik. Jos, de directeur bedrijfsvoering 
en al meer dan veertig jaar verbonden aan 
De Werkplaats. Ik, de nieuwbakken rector 
van buiten de school. We leerden elkaar 
begin juni 2016 kennen. De benoemings-
procedure voor de nieuwe rector was net 
voltooid en ik kwam op school om kennis 
te maken. Jos had zich afzijdig gehouden 
van de sollicitaties. Het was aan anderen 
om keuzes te maken over de toekomstige 
directie, hijzelf zou anderhalf jaar later met 
pensioen gaan. Maar anderhalf jaar is nog 
een hele tijd om met iemand samen te 
werken en we waren beiden licht gespan-
nen voor de kennismaking.

We hebben later aan elkaar bekend dat we 
de ander hadden opgezocht op het inter-
net. We wilden alvast zien hoe de ander 
eruit zag, weten wat voor een mens de 

ander was. Het internet toonde van Jos 
zijn vriendelijk gezicht en een diepgewor-
telde verbondenheid met De Werkplaats 
en De Bilt. Jos bleek buiten en met school 
betrokken bij allerlei gemeenschapsiniti-
atieven, zoals de werkgroep rondom het 
Vinkenplein en de Biltse Energie Neutrale 
Gemeenschap (BENG). 

In Jos’ kantoortje keken wij elkaar voor 
het eerst in levenden lijve aan. We keken 
lang en we lachten elkaar toe. Jos sprak 
uit wat ik ook dacht: ‘Het is leuk je te 
ontmoeten, ik was nieuwsgierig naar je.’ 
Daar en op dat moment is mijn waarde-
ring voor Jos begonnen en is een fijne 
samenwerking tussen ons gestart. Jos 
bleek een enorm verbindende persoon-

lijkheid; iemand voor wie de relatie het 
startpunt is voor samenwerken. 
Onze kennismaking markeert het begin 
van het aftellen van de dagen waarop we 
samen zouden werken. In de beperkte tijd 
tot aan het pensioen van Jos had hij veel 
over te dragen. Waar ik De Werkplaats 
nog niet kende is Jos het wandelend 
archief van de Kindergemeenschap. 
Anderhalf jaar om de kennis en tradi-
ties over te dragen. Dat is te kort, maar 
eerlijk gezegd zou geen enkele termijn 
lang genoeg zijn. 

Nu is het dan bijna zover: Jos gaat 
met pensioen. De Werkplaats Kinder-
gemeenschap is hem veel dank verschul-
digd en ik persoonlijk zal hem zeer 
missen.

Jeroen Croes, rector

Afscheid van een verbinder

vo

“Jos bleek een enorm 
verbindende persoonlijk-
heid; iemand voor wie 
de relatie het startpunt is 
voor samenwerken.“

Foto: Helma van Kuijk

Wij zijn een goed team

vo

“Als alles goed loopt en 
draait, dan zijn we 
tevreden. Zo min mogelijk 
storingen.”

Lodewijk Kalter, Ron Woortman, Kars van 
Eeken en Meijndert Wijmans
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Met die veranderingen is de baan van 
ICT-beheerder ook steeds in ontwik-
keling. Geen eigen onderhoud meer 
in de vroege uurtjes van de school; 
van lokaal naar de cloud gaan bete-
kent dat het werk vooral beheersma-
tig wordt. Het beheersysteem regelt 
alles via de cloud en moet worden 
ingesteld per groep, per leerling, per 
docent. Alles kan naar wens handmatig 
worden ingesteld via het beheerconsole.  

Threat Monitor
Verder letten de mannen op de firewalls 
en op al het verkeer dat er tussen een 
(mede)werker en internet is. En als er 
iets tussen zit wat zij niet willen, dan 
wordt dat geblokkeerd. Netflix bijvoor-
beeld. Of een spelletjessite. Maar als de 
(mede)werker tijdens het werken wordt 
aangevallen zien zij dat ook gebeuren. 
Dan kunnen zij diegene waarschuwen, 
bijvoorbeeld voor Chinezen of Russen die 
via een pc in ons netwerk willen kijken of 
er wat te halen valt. Dat gebeurt dagelijks. 

Zij noemen dat Suspicious DNS Queries.  

Elk opvallend dingetje moet worden 
gecheckt. Het kunnen ook virussen 
of een DDOS-aanval op het netwerk 
zijn. Soms zou je het zelfs een soort 
oorlogsgebied kunnen noemen. De 
mannen zien hier alles van iedereen, 
ook wat er gebeurt op onze telefoons 
en tablets. Ze zien het als iemand eten 
bestelt onder een andere naam, ze zien 
waar een storing is: alles verschijnt op 
de Threat Monitor (dreigingsmonitor). 
Met kleurtjes wordt aangegeven hoe 
gevaarlijk de dreigingen zijn. Oranje is 
niet zo erg, maar rood is critical, echt 
gevaarlijk. Dan moeten de heren kijken 
wat de firewall gedaan heeft en of ze 
zelf nog actie moeten ondernemen.  
De verhuizing van lokaal naar de cloud 
is inmiddels in volle gang. De hele admi-
nistratie, de medewerkers, en later de 
werker; iedereen moet over. Sharepoint, 
heet de cloudopslag van Microsoft. Een 

systeem om documenten te delen en 
gezamenlijk te bewerken. Het hangt 
nauw samen met OneDrive, dat vooral 
voor je persoonlijke cloudopslag is. Het 
hele systeem is nu al veel veiliger dan 
in de oude situatie van voor de zomer-
vakantie. Wat niet betekent dat de cloud 
niet kan worden aangevallen; veilig 
werken blijft noodzakelijk.

Ergernissen
We komen te spreken over de ergernis 
van mensen over ICT. Mensen worden 
chagrijnig als hun computer niet werkt. 
Hoe gaan de mannen daar mee om? Zo 
weinig mogelijk zeggen, luidt het advies. 
We zijn bezig met het probleem. Ron: ‘Als 
je te veel dingen zegt gaan er verkeerde 
verhalen rond of wordt het steeds anders 
uitgelegd. Soms geeft dat wel stress en 
soms schelden we even op elkaar. Maar 
we zijn een goed team. Vijf minuten later 
is het gewoon weer klaar, dan gaan we 
gewoon weer normaal met elkaar om. 
We lopen hier ook allemaal voor elkaar. 
Iedereen maakt fouten en wij kunnen 
ook een foutje maken, dat is niet altijd 

goed. Want als hier een foutje gemaakt 
wordt kan dat een groot probleem zijn. 
In plaats van een kleine letter een hoofd-
letter gebruiken, dat soort dingen, dat 
gebeurt soms en dat kan al heel verve-
lend zijn. Wij hebben onze eigen taken 
natuurlijk en we helpen elkaar zonder 
te vragen eigenlijk. Als alles goed loopt 
en draait, dan zijn we tevreden. Zo min 
mogelijk storingen. Dat we mensen 
kunnen helpen is ook belangrijk.’

Toch denken de mannen dat onvoldoen-
de bekend is wat er allemaal gebeurt 
hier. Zoiets als het afnemen van de 
examens; het lijkt zo makkelijk, maar 
het kost een hoop energie. Als mensen 
achter de computer zitten, weten ze niet 
wat er allemaal gebeurt om zoiets draai-
ende te houden. Het zou wel goed zijn 
als medewerkers en werkers zich dat 
soms realiseren.

De toekomst
We kijken nog even vooruit. Hebben we 
nog laptops over een paar jaar? Er wordt 

nee geschud. Misschien een laptopachtig 
device maar dan kleiner. Misschien net 
niet een telefoonformaat, dat is net iets 
te klein voor ze, maar eigenlijk willen ze 
alles op een tabletachtig systeem doen 
dat klein is en waar alles op kan, uiter-
aard in de cloud. Dat vraagt natuurlijk 
veel nieuwe vaardigheden, vooral van 
medewerkers, maar dan zijn zij er weer 
ter ondersteuning. Het team heeft vooral 
zijn hoop op Kars gevestigd. Zij moeten 
straks met hem meegroeien. Hij is de 
jeugd, hij is de toekomst. ‘Misschien 
werken we over tien jaar wel met virtual 
reality’, denkt Kars hardop. ‘Dat je met 
zo’n bril inderdaad overal doorheen kan 
lopen en dingen kan gaan onderzoeken. 
Misschien dat je virtuele leraren krijgt. 
Dat je met 3D in een andere wereld stapt 
en daar een leerproces kan starten.’
In een gesprek van een ruim uur komt 
veel ter sprake, zeker als de antwoor-
den blijk geven van enthousiasme en 
werkplezier. Het zijn uiteindelijk niet 

de systemen die de kwaliteit maken, 
maar de mensen achter die systemen. 
Meijndert, Lodewijk, Ron en Kars, dank 
voor jullie jarenlange inzet en voor het 
inkijkje in jullie werk. 

Marijn Backer

“Het zijn uiteindelijk niet 
de systemen die de 
kwaliteit maken, maar 
de mensen achter die 
systemen.”

“Wat gebeurt er nou 
eigenlijk achter 
die schermen?’’

Foto’s: Eegje PestelRon Woortman

Meijndert Wijmans
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is om het onderdeel onder de knie te 
krijgen.

Voor de medewerker levert dit ook tijd-
winst op; de testbespreking is organi-
satorisch niet meer zo ingewikkeld en 
de leervragen kunnen direct bespro-
ken worden met de werker. Dit omdat 
de vragen en antwoorden gepubliceerd 
kunnen worden, zichtbaar voor de 
werker, inclusief het juiste antwoord 
en eventuele feedback. 

De feedbackmogelijkheden van digi-
taal toetsen zijn uitgebreid. Elke vraag 
kan voorzien worden van gepaste feed-
back. Feedback op meerkeuzevragen 
kan automatisch ingesteld worden 
(“antwoord B is het juiste antwoord, 
omdat...” ) en bij open vragen kan de 
medewerker zelf feedback toevoegen. 
Het leerrendement van een toets is op 
deze manier veel groter dan bij een 
traditionele test op papier.

Differentiatie
De medewerker kan de resultaten ook 
inzetten om te differentiëren. Niet iedere 
werker leert even snel of heeft een nieu-

we structuur even snel in de vingers. Met 
digitaal toetsen kun je snel weergeven 
wie er nog extra oefening nodig heeft en 
daar kunnen de vervolgopdrachten op 
afgestemd worden. Ook het gemiddelde 
resultaat van een klas kan worden weer-
gegeven, wat ook helpt bij differentiatie 
tussen de klassen onderling. 
Bovenstaande punten dragen eraan bij 
dat de ervaring met digitaal toetsen voor 
zowel werkers als medewerkers positief 
is. De feedbackmogelijkheden zijn voor 
ons doorslaggevend om het digitaal toet-
sen verder te willen ontwikkelen. 

Bij de werkers zien we een grote mate 
van betrokkenheid in het eigen leer-
proces, vaak geheel op eigen initiatief. 
Door de gerichte feedback die geboden 
wordt, zijn werkers ook bij een voldoende 
geprikkeld om onderdelen die nog niet 
voldoende zijn nog eens te proberen. Een 
gedeeltelijke herkansing kan zo ook tot 
de mogelijkheden behoren. 

Hierom past het digitaal toetsen goed bij 
het leren op De Werkplaats. De werker 
is in grote mate eigenaar van het eigen 
leerproces en kan met behulp van de 

medewerker keuzes maken in het leren. 
Je kijkt waar je staat en maakt een plan 
voor de toekomst. Je richt je op de weg 
die voor je ligt en je leert van je fouten.

Edith van Doorn en Cathelijne Vossen
Medewerkers Engels 

Hoe komt het dat we in het onderwijs 
nog steeds zoveel op papier toetsen? We 
laten de computer ons leven makkelij-
ker maken, maar waarom blijven we bij 
toetsen nog terugvallen op papier? Wat is 
het voordeel van het digitaal toetsen ten 
opzichte van toetsen op papier? Afgelopen 
schooljaar hebben we in de onderbouw 
verschillende digitale toetsen afgenomen. 
We presenteren in deze WP-Krant graag 
onze bevindingen.

Om ons als vakgroep Engels te oriën-
teren op wat er zoal mogelijk is met 

digitaal toetsen, maakten we gebruik 
van een blog van vernieuwenderwijs.nl. 
Wessel Peters schreef op deze site over 
de verschillende mogelijkheden die er 
zijn. Na onderzoek en wat testen op 
verschillende platforms, kwamen wij 
uit op Classmarker.com, een professi-
oneel platform om digitale toetsen te 
ontwerpen en af te nemen. De gratis 
versie bestaat uit honderd toetsen per 
maand, zij het met beperkte functies. 
Ook is er een betaalde versie met uitge-
breide mogelijkheden voor feedback. 

Feedback
Juist deze mogelijkheid voor feedback is 
de kracht van het digitaal toetsen. Het 
is voor de werker inzichtelijk wat zijn 
sterke en zwakke kanten zijn met de 
toetsstof, doordat hij de scores eenvou-
dig in kan zien. De resultaten kunnen 
uitgesplitst worden per vraag, per cate-
gorie vragen of per klas. De scores zijn 
te zien in percentages, waarbij de werker 
een minimale score (60% tot 80%) moet 
halen om dit onderdeel te beheersen. 
Voor de werker is het op deze manier 
inzichtelijk welke oefening nog nodig 

Digitaal toetsen

vo

“Met digitaal toetsen kun 
je snel weergeven wie er 
nog extra oefening nodig 
heeft.”

“Het is voor de werker 
inzichtelijk wat zijn sterke 
en zwakke kanten zijn, 
doordat hij de scores 
 eenvoudig in kan zien.”
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Op het middelbaar moest ik wennen. 
Het was dan wel dezelfde school, toch 
voelde het heel anders. Het gebouw was 
heel open en uitnodigend, mijn nieuwe 
vrienden waren erg tof, m’n mentor 
fantastisch, maar ik merkte dat ik moeite 
had met de klassikale lessen. Ik gedijde 
minder in dit leerproces en toen ik na 
twee jaar 1 punt te weinig had om naar 
het VWO te gaan, besloot ik dat het tijd 
was voor iets anders.

Mijn broer had dezelfde keuze een jaar 
eerder al gemaakt en wellicht doordat 
onze vader zelf lesgaf op het Montessori 
Lyceum in Den Haag was zijn oog geval-
len op het Herman Jordan Lyceum. Na 
een jaar was hij hier nog steeds erg 
enthousiast over en dus besloot ik zijn 
pad te volgen. 

Het Herman Jordan had in tegenstelling 
tot de WP een driejarig brugklassysteem, 
dus de scheiding tussen havo en vwo 
werd pas een jaar later gemaakt. Zo kon 
ik zonder vertraging mijn lessen vervol-
gen. En buiten het feit dat het niet altijd 
makkelijk is om van school te wisselen 

(alles is nieuw en je moet iedereen leren 
kennen) voelde het Montessori-systeem 
snel weer als vanouds. Ik merkte dat ik 
het erg fijn vond om mijn eigen tempo 
te bepalen en mijn eigen weg te kunnen 
kiezen.

Ondertussen was Milan bevriend geraakt 
met René, een jongen uit zijn nieuwe 
klas, die net als wij erg bezig was met 
de opkomst van elektronische muziek. 
We gingen vaak samen naar concerten 
en waren afzonderlijk al aan het experi-
menteren met het maken van onze eigen 
elektronische beats. Zo besloten wij om 
de krachten maar eens te bundelen en 
samen muziek te maken en dit is direct 
ook het begin van wat later Black Sun 
Empire is geworden. 

Na het Jordan wist ik eigenlijk niet 
wat ik wilde. Ik was goed in natuur- en 
wiskunde, maar gevoelsmatig wilde 
ik liever iets creatief doen. Maar wat 
dan? Ik besloot er een jaar tussenuit 
te gaan om hier achter te komen. Met 
mijn ouders had ik afgesproken om 
tegen kost en inwoning het huishouden 
en andere klusjes thuis te doen om zo 
genoeg vrijheid, geld en tijd te hebben 

om daadwerkelijk deze speurtocht te 
kunnen volbrengen. Uiteindelijk bracht 
deze tocht mij bij de Design Academie 
in Eindhoven, een school die direct mijn 
aandacht greep. Ik had echter nog nooit 
iets ontworpen. Toch besloot ik een port-
folio te maken en wonderlijk genoeg 
werd ik aangenomen. 

Ik verhuisde naar Eindhoven en eenmaal 
begonnen ging er een nieuwe wereld 
voor mij open. Al die creatieve mensen, 
verschillende vakken, zoveel dingen die 
ik nog nooit gedaan had. Het was een 
fantastisch eerste jaar waarin ik veel 
vrienden voor het leven heb gemaakt, 
maar toch merkte ik dat ik ieder week-
end weer terug naar Utrecht ging om 
muziek te maken met Milan en René. 
Deze drang werd in het tweede en derde 
jaar alleen maar groter en uiteindelijk 
merkte ik dat ik meer met muziek bezig 
was dan met school. Ik haalde wel alles, 
maar liep voor m’n gevoel de kantjes er 
vanaf. En toen aan het eind van het derde 
jaar zich daadwerkelijk een kleine kans 
voordeed om iets serieus op te bouwen 
in de muziek, besloot ik daar samen met 
Milan en René voor te gaan. Zodoende 
lasten wij allemaal een studiepauze in 

De oud-werkers: 
Micha en Milan Heyboer

rubriek

“Elke pauze was een feest. 
Het eindeloos voetballen, 
de avonturen in de bosrand 
met als hoogtepunt 
de knikkertijd.’’

Van WP tot BSE

Micha:
Zoals het vaak gaat binnen een gezin, 
gaan kinderen meestal naar dezelfde 
school en zo geschiedde dat ook voor 
mij en mijn oudere broer Milan. Beiden 
hebben wij vanaf de peuters op De 
Werkplaats gezeten om vervolgens tot 
de tweede klas van het middelbaar niet 
meer van school te wisselen. En nu, 25 
jaar later, volgen wij nog steeds hetzelf-
de pad. We vormen namelijk samen met 
een vriend van de middelbare school 
een muziek producers/dj-trio genaamd 
Black Sun Empire.

Het is dan wel meer dan 25 jaar geleden 
dat ik voor het laatst in een schoolbank 
bij Kees Boeke heb gezeten, maar ik 
herinner het mij nog goed.

Ik ben bij de peuters begonnen om via de 
kleuters het basisonderwijs in te stro-
men en uiteindelijk heb ik na de tweede 
brugklas de school verlaten, maar daar-
over later meer.

Als ik aan De Werkplaats denk dan denk 
ik vooral aan de vrijheid en de ruimte die 
we hadden. Elke pauze was een feest. 
Het eindeloos voetballen, de avontu-
ren in de bosrand met als hoogtepunt 
de knikkertijd. Dan kon ik mijn geluk  
niet op. 

Maar ook de manier waarop we crea-
tief werden gestimuleerd. Het voor het 
eerst koken, dansen, tuinieren, muziek 
maken, de bizarre musicalvoorstellin-
gen, themakampen en klassenfeestjes. 
Het was spannend, soms eng, maar 
vooral leuk. Ik had het voor geen goud 
willen missen en ik denk dat hier ook 
de basis is gelegd voor wat wij later zijn 
gaan doen.

Uiteindelijk was het tijd voor het middel-
baar, wat raar aanvoelde omdat mijn 
beste vriend, die ik bij de peuters had 
leren kennen, naar een andere school 
ging. Ik vond het moeilijk om te kiezen, 
maar uiteindelijk besloot ik toch mijn 
broer achterna te gaan en vervolgde zo 
m’n weg op de WP. 

Foto’s: Archief Jos Heuer

Milan Heyboer - Rene Verdult - Micha Heyboer

Micha in het blik
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en gelukkig voor ons is die pauze nooit 
opgehouden.

Inmiddels zijn wij alweer meer dan vijf-
tien jaar professioneel bezig als Black 
Sun Empire en hebben wij overal ter 
wereld opgetreden en op vele grote festi-
vals gestaan. Daarnaast runnen wij een 
muzieklabel en hosten wij al vijftien jaar 
onze eigen avond in TivoliVredenburg, 
genaamd Blackout. 

Afgelopen maand is ons zesde album, 
The Wrong Room, uitgekomen en wat mij 
betreft zijn we nog lang niet klaar.

Dus al met al ben ik super blij met mijn 
keuze voor de muziek, maar ik denk 
niet dat deze mogelijk was geweest 
zonder de creatieve stimulansen van 
De Werkplaats in combinatie met het 
‘leer-het-mij-zelf-doen’ van het Jordan. 
Ik denk dat ik mede hier geleerd heb om 
naar mijzelf te luisteren en niet bang te 
zijn voor verandering.

Nog een kleine aanvulling van Milan:
Net als Micha heb ik eigenlijk alleen 
maar positieve herinneringen aan de 
WP, de fysieke ruimte, maar ook de 
ruimte om jezelf te ontdekken. Niet 
onbelangrijk heb ook ik er vrienden voor 
het leven gemaakt.

Het verhaal van De Werkplaats is voor 
mij echter nog lang niet ten einde. Ik 
heb inmiddels twee kinderen, van wie 
de oudste, Levi, bij Heidi & Anita zit. Het 
is dan ook erg leuk om er weer rond te 
lopen. Met de nieuwbouw is er natuurlijk 

een heleboel veranderd, maar het werk-
plaatsgevoel is er nog steeds. Ik hoop 
dat zij net zoveel plezier gaan beleven 
op school als ik.

En om het cirkeltje rond te maken: Heidi 
was destijds ook Micha’s juf, op wie hij 
helemaal verzot was.

Mochten jullie geïnteresseerd zijn in wat 
wij doen, check dan de links onderaan 
dit artikel.

Milan & Micha Heyboer

https://www.facebook.com/
blacksunempire
‘The Wrong Room’: 
https://fanlink.to/BSETWR

GSA op De Werkplaats

vo

“Het was spannend, 
soms eng, maar vooral 
leuk.’’

Foto’s: archief Micha en Milan Heyboer

Foto: Tessa van Stek

Wat ís een GSA eigenlijk? Moeten we daar 
wat mee op de Werkplaats? Niet ieder-
een is LHBT, dus is het wel iets voor De 
Werkplaats? Toch wel!

De letters GSA staan voor ‘Gender 
and Sexuality Alliance’. Eerder stond 
de afkorting alleen voor ‘Gay-Straight 
Alliance’. Evengoed blijft een GSA een 
groep werkers en medewerkers die vindt 
dat iedereen op school de vrijheid moet 
hebben om te zijn wie zij/hij/… is, zonder 
zich te hoeven schamen of te verant-
woorden, wat je seksuele oriëntatie, je 
genderidentiteit en je genderexpressie 
ook moge zijn.
Helaas blijkt uit de cijfers en verhalen in 
het nieuws dat bovenstaande onderwer-
pen een issue zijn in de wereld en dus 
ook voor jongeren. Vorig schooljaar zijn 

we met een enthousiaste groep werkers 
bij elkaar gekomen om te kijken wat 
we kunnen doen op De Werkplaats. 
Er is met behulp van de landelijke site 
gekeken naar de rol van de GSA op 
De Werkplaats. Er is besloten dat De 
Werkplaats behoefte heeft aan een 
‘ondersteunende’ GSA. Dat betekent dat 
de werkers gaan kijken naar activiteiten 
die er al zijn in de school en daarover 
in gesprek gaan met de werkers en de 
medewerkers.

Een concreet voorbeeld is dat een groep 
bovenbouwwerkers het project Lang leve 
de liefde (in de volksmond ‘het sekspro-
ject’) in klas 2 gaat ondersteunen. Ze 
hebben gezamenlijk gekeken wat zij als 
nuttige voorlichting hebben ervaren. 
Daarna hebben ze met de verantwoor-

delijke medewerker gesproken om even-
tuele aanpassingen te doen en ze komen 
zelf in de klassen om iets te vertellen 
over het belang van de GSA.

In de toekomst wil de WP-GSA haar acti-
viteiten gaan uitbreiden, zodat ze een 
herkenbare groep in de school wordt 
die kan meedenken over alle zaken die 
met seksuele oriëntatie, genderidentiteit 
en genderexpressie te maken hebben. 
Veiligheid in de school kan je creëren 
door kennis, openheid, voorlichting en 
discussie. Als de GSA die rol binnen een 
aantal jaar heeft op De Werkplaats, is dat 
een aanwinst voor de school.

Tessa van Stek

“In de toekomst wil de 
WP-GSA meedenken 
over alle zaken die met 
seksuele oriëntatie, 
genderidentiteit en 
genderexpressie te 
maken hebben.”



ronkender de taal, hoe losgezongener die 
van de dagelijkse werkelijkheid is. In de 
kliniek waar zijn vader revalideert staat 
op bijna iedere deur ‘Uw vraag is onze 
zorg: wij zijn er voor u’. Maar niet als de 
bel gaat. Zijn vader zit gerust meer dan 
een half uur te wachten tot iemand zijn 
billen afveegt.

De discussie wordt heftiger. Ik voel me 
uitgedaagd. Ik vind dat incidentele erva-
ringen niet bewijzen dat de vlag de lading 
niet dekt. Overal gaan dingen fout en in 
een school waar twaalfhonderd opgroei-
ende jonge mensen voortdurend hun 
grenzen verkennen en hun stem willen 
laten horen en alle varianten van gedrag 
vertonen om gezien te worden en maar 

niet hun gezicht te verliezen, in zo’n 
omgeving is het dagelijks ploeteren om 
waar te maken waar je samen voor staat. 
Ik zeg dat er een ontwikkeling in school 
is om middels interne scholing juist in te 
gaan op de vragen die het ‘medewerker 
zijn’ op De Werkplaats aan je stelt.

Mijn gast lacht om mijn opgewon-
den toontje. Want wat verdedig ik? De 
Werkplaats? Op zoveel scholen wordt met 
gelijke betrokkenheid gewerkt.
Des te beter, zeg ik en wijs op het brood-
mandje. Mijn gast aarzelt. Hij wil mijn 
advies.  Zal hij abrikozenjam of kweepe-
rengelei op zijn croissant doen? 
Wat vind je lekker? vraag ik.

Hij schudt zijn hoofd. Dat vraagt hij niet. 
Hij wil weten waar ik van houd. 
Nu ben je net een werker, zeg ik. Waar 
houd ik van? Wat geloof ik? Waar sta ik 
voor?
Dat willen ze weten. 
Natuurlijk, zegt hij. Daar gaat het om. 
Want waar sta jij voor? 
Neem maar kweeperengelei, zeg ik. 
Bereid met liefde en aandacht. 
Ik wil liefde en aandacht, herhaalt hij. 
Heel goed. Daar begint alles mee.

Marijn Backer

Ik zit tegenover een hoofdschuddende 
man. Opgegroeid in de jaren dat jong zijn 
gelijk stond aan maatschappijkritisch 
denken, maakt hij zich zorgen over de 
jeugd van deze tijd die als een kritiek-
loze school vissen in de databanken 
van het grootkapitaal zwemt. De mens 
als verdienmodel, als product, hebben 
die kinderen bij jou op school nog wel 
het verstánd om te beseffen wat hen 
overkomt?

Hij heeft net een kommetje tomatensoep 
verorberd. Hij wil niets onaardigs zeggen, 
maar dat Kees Boeke-schooltje met z’n 
pretenties zou eens goed in de spiegel 
mogen kijken. Waar staat het nou eigen-
lijk voor? Het braafste jongetje van de 

kwaliteitskaart? Worden wie je bent doe 
je bij Randstad ook. Het patent op werken 
met hoofd, hart en handen is al zo’n halve 
eeuw verlopen en waar de elite vroeger 
de kraamkamer was van de revolutie is 
ze dat nu van Baudet. 

Ik bied mijn gast nog een koffie aan. Ik zou 
willen zeggen dat de traditie in handen is 
van een nieuwe generatie medewerkers 
die het erfgoed vertaalt naar de vragen 
en noden van deze tijd, maar hij zal zich 
niet laten overtuigen. Ik zoek een oude 
WP-Krant en lees voor: 
Op iedere school zou je als leerling willen 
kunnen leren jezelf als maatstaf te nemen 
voor je latere persoonlijke en maatschap-
pelijke leven. Jezelf als maatstaf nemen 

oefen je in een gemeenschap. Worden wie 
je bent doe je nooit alleen. En uiteraard 
stopt je ontwikkeling niet na school. Maar 
jong geleerd, oud gedaan: de attitude, 
het vertrouwen op je eigen oordeel is een 
basis voor het leven. Samen leven, samen 
leren draagt bij aan je persoonlijke groei. 
Werkers van De Werkplaats herken je aan 
het soms wat overmoedige vertrouwen 
waarmee ze de wereld in kijken. 

Zeker, zegt mijn gast. Te overmoedig. 
Hij pleit voor meer bescheidenheid. Hij 
smeert een boterham met geitenkaas en 
snijdt er plakjes avocado op. Hij vraagt 
zich af op welke wijze die attitude wordt 
aangeleerd. Wordt het personeel daarin 
geschoold? Hij gelooft er niet zo in. Hoe 

Aandacht en liefde

vo column

Foto’s: Marijn Backer
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“Neem maar kweeperen-
gelei, zeg ik. Bereid met 
liefde en aandacht.”

“De discussie wordt 
heftiger. Ik voel me 
uitgedaagd.”’


