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Leerling wordt 
eigen baas in de klas

Frank Hermans
Nijmegen/Groesbeek

Niet langer een docent voor de klas,
maar zelf aan de slag. In plaats van
‘traditionele’ vakken als Neder-
lands, wiskunde en geschiedenis
bepalen leerlingen aan de hand van
zelfgekozen onderwerpen wat ze
willen leren. Hoe? Dat bepalen ze
ook al zelf. 

Leerlingen die meerdere onder-
werpen uitdiepen gedurende het
schooljaar, vormen de kern van een
nieuwe onderwijsvariant die ko-
mend schooljaar start in Nijmegen
en Groesbeek en die is gekoppeld

aan de Montessori-scholen.
,,Wil een leerling een krant ma-

ken, een game ontwikkelen of bij-
voorbeeld leren schaken? Door zelf
een stage te regelen? Of met een ex-
pert aan de slag te gaan? Alles kan
en mag”, geeft Berni Drop, rector
van de Nijmeegse Montessori-
school, uitleg. 

De overtuiging is dat leerlingen
gemotiveerder raken, doordat ze
werken aan onderwerpen waar ze
zelf voor kiezen. ,,Daardoor wordt
het leerrendement vanzelf groter”,
stelt Drop. Hij wordt gesteund door
zes hoogleraren die over het onder-
wijsmodel hebben meegedacht.

Docenten worden ‘leercoaches’
die de leerlingen helpen en inspire-
ren om, al dan niet in kleine stapjes,
hun   leerdoelen te bereiken.    Het
idee is afgekeken van de Agora-
school in Roermond. Hier draait
Agora inmiddels vier jaar, de school
telt 170 leerlingen. 

De nieuwe manier van werken
betekent niet dat leerlingen geen
eindexamen meer hoeven doen. In
aanloop daar naartoe gaan de bege-
leiders met de leerlingen onderzoe-
ken welke leemtes aangepakt moe-
ten worden om het eindexamen
met succes te kunnen afronden.
Drop: ,,Dan kan een leerling kiezen
om bijvoorbeeld nog de Engelse
taal bij te spijkeren. Het halen van
het diploma blijft vanzelfsprekend
net zo belangrijk als nu.”

Drop en Groesbeeks locatie-di-
recteur Arianne Nas willen het

Agora-onderwijs een kans geven,
omdat ze het met Agora-bedenker
Sjef Drummen uit Roermond eens
zijn dat het huidige onderwijs ach-
ter de feiten aan loopt.

Drop: ,,Ons onderwijs is nog ge-
baseerd op het industriële tijdperk,
maar we leven in het digitale tijd-
perk.” 

Nas vult aan: ,,Alle weetjes kun je
makkelijk vinden op internet. Leer-
lingen moeten vooral leren kritisch
bronnen te beoordelen. Bedrijven
en instellingen vragen dat je de
kennis toepast op een creatieve en
flexibele manier.” 

In Roermond doen dit jaar de
eerste leerlingen eindexamen.
Drummen: ,,We weten nog niet
hoe ze scoren, maar zijn vol ver-
trouwen. Schoolinspecteurs zeggen
steevast dat we excellent scoren op
allerlei onderdelen.” P3

Nieuwe onderwijsvariant start in Nijmegen en Groesbeek

Het eindexamen blijft, maar verder maken
leerlingen van de Montessori-scholen vanaf
volgend jaar zelf uit wat en hoe ze willen leren.
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Hoogwater komt niet
ongelegen na droge
zomer en herfst. P2

Waal toont
mooiste kant
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Hoogleraar Klinische Psycholo-
gie Jan Derksen van de Rad-
boud Universiteit is niet enthou-
siast over Agora, de nieuwe on-
derwijsvariant die komend
schooljaar van start gaat in Nij-
megen en Groesbeek.

Frank Hermans
Nijmegen

,,Na de Middenschool, Het Studie-
huis, iPad-school en de opkomst
van het projectonderwijs is dit de
zoveelste hype die we na een paar
jaar weer vaarwel zeggen’’, stelt
Derksen.

Het idee om leerlingen centraal
te stellen, is volgens Derksen pre-
cies wat er níet moet gebeuren.
,,Kinderen van die leeftijd kunnen
die zelfstandigheid helemaal niet
aan. Het brein is bij het grootste
deel niet toe aan executieve func-
ties ofwel het toepassen van kennis.
Ze hebben vooral behoefte aan lui-
eren en ontspannen. De druk om
aan allerlei verwachtingen te vol-
doen zou juist verminderd moeten
worden.’’

In plaats van leerlingen, zouden
volgens Derksen juist docenten
meer centraal moeten staan. ,,Kin-
deren hebben behoefte aan gedre-
ven, inspirerende voorbeelddocen-
ten om zich mee te kunnen identi-
ficeren’’, zo doceert de klinisch psy-
choloog. ,,Ze leren het meeste van
rolmodellen, niet van eigen verant-
woordelijkheden. Op die leeftijd is
het heel goed om die vooral te ont-
duiken.’’

Groesbeek
In de nieuwe Agoraschool in Groes-
beek komen leerlingen van 10 tot en
met 15 jaar. Directeur Arianne Nas:
,,We mikken op leerlingen van de
basisschool én de middelbare
school. We werken samen met het
primaire onderwijs in Groesbeek.
Omdat leerlingen aan hun eigen
leerdoelen werken, maakt het niet
uit dat allerlei leeftijden door elkaar
zitten.’’

Ook de noodzaak om klassen al
in of vanaf de brugklas op te delen
in leerstromen (vmbo, havo, vwo)
valt weg. Op de Agorascholen in
Groesbeek en Nijmegen komen
leerlingen van al die studierichtin-
gen door elkaar te zitten.

In Groesbeek is nog onduidelijk
waar het nieuwe schoolinitiatief
komt. Uiteindelijk hoopt directeur
Arianne Nas op 75 kinderen. In Nij-
megen wordt een ruimte gereser-
veerd in het schoolgebouw van het
Montessori College aan de Kwak-
kenberg. Hier mikt de schoollei-
ding uiteindelijk op zo’n 150 leer-
lingen.

‘Zoveelste
hype die
na tijdje
overwaait’

Kinderen van 
die leeftijd kunnen 
die zelfstandigheid
helemaal niet aan
—Jan Derksen, klinisch psycholoog

 haar mooiste kant
Vluchtplaatsen
In de Ooijpolder is de zoog-
diervereniging bezig met on-
derzoek naar de leefgebieden
van bevers en naar goede
plekken voor de aanleg van
hoogwatervluchtplaatsen. Ze
kijkt ook naar de mogelijkheid
om drijvende vluchtplaatsen te
maken. ,,Dan belemmer je de
waterafvoer niet’’, zegt bever-
deskundige Vilmar Dijkstra. 
Hij heeft in drie uiterwaarden
in de Ooijpolder onderzoek
gedaan. Dat gebeurt mede in
opdracht van Waterschap Ri-

vierenland. De kans bestaat
dat bevers op de vlucht voor
het water in de dijken gaan
graven. ,,Dat is heel onge-
wenst. Daarom onderzoeken
we het gedrag van bevers bij
hoogwater. En of je bijvoor-
beeld meerdere beverkolonies
op één vluchtplek kunt onder-
brengen of dat ze elkaar dan
de tent uit vechten.’’ De bever-
vluchtplaatsen zouden ook
dienst kunnen doen voor
ander wild dat vlucht voor het
water.

Ruimte voor de Rivier Binnendijks geen jachtstop
Hazen, fazanten, vossen en konij-
nen trekken vanwege het hoge
water de uiterwaarden uit en over
de dijk het landbouwgebied in.
Daar groeit nu toch niets? Nou, er
staan wel fruitboompjes, dus hele-
maal schadevrij kan het niet blij-
ven. Zeggen de jagers. De dieren
hoeven zich iets minder zorgen te
maken neergeschoten te worden.
Tot vorig jaar hadden de Maas en
Waalse jagers nog een vergunning
om een halve dag per jaar aan

‘schadebestrijding hazen’ te doen
in de uiterwaarden. Dat om hazen-
schade binnendijks te reduceren.
Die halve dag is nu vervallen. Vol-
gens Mark Jacobs, van Wildbe-
heereenheid Wijchen&Waal, is het
grootste deel van het Waaluiter-
waardengebied tussen Weurt en
Dreumel in handen van Staatsbos-
beheer. Daar mag helemaal niet
gejaagd worden. Maar binnendijks
is er geen restrictie. Dus is het op-
passen geblazen.

De term hoogwater roept bij
menig inwoner van het Gelderse
rivierengebied herinneringen op
aan de winters van 1993 en
1995. Toen was er angst voor een
hernieuwde watersnoodramp,
zoals die zich in 1926 voltrok. In
1995 werd het overstromingsge-
vaar zo acuut geacht dat er tot
evacuatie van heel het Land van
Maas en Waal (later ook de Ooij-
polder en de Betuwe) werd beslo-
ten. De zwakke dijkvakken langs

de Waal hielden het echter en de
rivierstand bleef onder de record-
hoogte van 1926. Sindsdien zijn de
dijken in het kader van het project
Ruimte voor de Rivier ingrijpend
verzwaard en zijn er diverse rivier-
verruimende maatregelen geno-
men. Het hoogwater van nu moet
overigens niet worden verward
met dat van de jaren 90. Het hui-
dige peil geldt als het normale
winterpeil, alleen is dat al vier jaar
niet meer bereikt in Nederland.

hebben weer even een verbinding
met de Waal. De daadwerkelijke
effecten op bijvoorbeeld de natuur
in de Millingerwaard kunnen we
de komende zomer pas goed zien.
Door de herinrichting moet de na-
tuur zich daar weer resetten, maar
dit hoge water helpt daarbij wel.’’

Omdat de noordelijke zijrivie-
ren van de Rijn inmiddels flink
dalen, hoeft er op verdere stijging
van de Waal niet gerekend te wor-
den. Vanuit Zuid-Duitsland is nog
wel een piek onderweg, die zich
nu ter hoogte van Mainz bevindt,
maar die zal verder naar het noor-
den langzaam opgeheven worden
door de verminderde instroom
vanuit de zijrivieren.
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