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Basisonderwijs krijgt twee ton 
voor 'herschrijven' lesmethode 

DEN BOSCH - Heel veel aanbod, maar heel weinig tijd voor leraren om al die leuke 

leerprojecten in die ene week les te proppen. Acht scholen bewijzen nu dat het anders 

kan en krijgen bijna twee ton om het wiel voor de rest van Den Bosch verder uit te 

vinden.                  Merel van Beers 19-03-18, 17:17 Bron: BD 

Lopen met een boswachter door de Drunese Duinen of bomen en planten leren uit een boek op 

school? Elke basisschoolleraar kiest natuurlijk liever die eerste optie, maar in de praktijk kan het 

meestal niet. Het is een hoop geregel en zie dat uitstapje maar eens te plannen bovenop alle andere 

lesstof in 25 uur per week. Het is te veel voor leerkrachten die daarom meestal gedwongen voor die 

laatste optie gaan.  

Maar acht scholen in Den Bosch maken nu tijd voor verandering. Zij lopen voorop in het project 'niet 

stapelen maar vervangen' en werken nauw samen met partijen als de bibliotheek, Muzerije en 

Bureau Babel, Stedelijk Museum, Fontys en De Groene Poort om nieuwe, passende, praktijkgerichte 

methodes te ontwikkelen. Die komen vervolgens niet bovenop de lesstof, maar vervangen het 

huidige lesmateriaal.  

 

'Trivago' voor basisscholen 
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De Aquamarijn is zo'n school. Twee jaar geleden begonnen zij met het uitvinden van het wiel voor de 

rest van Den Bosch. En directeur Vincent Bosma ziet verandering. De 'boekenproeverij' die gisteren 

op zijn school was is een goed voorbeeld. Een initiatief van leesconsulent Mirije Obbema die 

wekelijks een aantal uur op de school aanwezig is voor bijvoorbeeld extra les in creatief schrijven en 

poëzie workshops.  

En net als de bibliotheek gaan ook de andere partijen met de acht pilotscholen aan de slag om 

passende projecten aan te bieden. Al die projecten moeten uiteindelijk landen in een systeem 

waarmee met één druk op de knop helder is welke project bij welk thema geschikt is.  ,,Een school 

hoeft dan alleen nog maar te kiezen. Soort Trivago voor basisonderwijs", legt Hans Tijssen van ATO 

Scholenkring uit.  

Basisschoolleerlingen in Den Bosch krijgen op deze manier dus veel meer in de praktijk of meer 

praktijk in de school. En dat is de toekomst vindt de gemeente die er daarom nog eens 198.000 euro 

voor de aankomende twee jaar aan uitgeeft. Want les in je eigen leslokaal? Dat is zó 2016.  

 

 

 


