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Beweging naar 
vernieuwing in het
Montessori College
Twee jaar geleden begon het Montessori College van Nijmegen en Groesbeek een 
zoektocht naar een manier van onderwijs geven die zou moeten leiden tot een 
hogere motivatie en zelfontplooiing en een bredere ontwikkeling van leerlingen. 
Samen met Kennisland, een denk- en doetank op het terrein van maatschappelijke 
vooruitgang en sociale innovatie, heeft het Montessori College een aanpak ontwik-
keld om deze zoektocht richting te geven.

Vaak wordt in het onderwijs een vernieuwend 
concept een-op-een overgenomen door een 
school, zonder voldoende ruimte te laten aan de 
eigen missie, strategie en identiteit. Ook verloopt 
het proces vaak top-down: de schoolleiding be-
paalt wat er geïmplementeerd wordt en verwacht 
dat leraren, leerlingen en ouders de verandering 
omarmen. Goed bedoelde en soms ook noodzake-
lijke vernieuwingen worden hierdoor vaak al in de 
kiem gesmoord of komen stroperig van de grond.
Het concept ‘tussenruimte’ – bedacht door Ken-
nisland – staat voor de tijd en ruimte om te leren 
en te experimenteren buiten de waan van de dag 
om. Naast het vernieuwen van het onderwijs zelf, 
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versterkt deze aanpak ook het vernieuwend ver-
mogen van de school. Het is een alternatief voor 
het ‘standaard’ implementatietraject.
De onderzoeksvraag van Kennisland was: hoe 
kan een tussenruimte gelegenheid bieden aan alle 
betrokkenen bij een school om van elkaar te leren, 
samen te werken, het huidige onderwijs onder de 
loep te nemen en nieuwe onderwijsvormen te ver-
kennen? In het zoeken naar een nieuwe aanpak, 
is de aanname van Kennisland dat een goede 
tussenruimte:
• een divers samengestelde groep mensen – in 

verschillende rollen, maar op basis van gelijk-
waardigheid – bij elkaar brengt;

In gesprek met Berni Drop, rector-bestuurder 
en initiator van DE Onderwijsbeweging
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• tijd, fysieke ruimte en middelen creëert, buiten 
de waan van de dag;

• een creatief onderzoeks-, ontwikkel- en leer-
proces stimuleert en faciliteert;

• nieuwe oplossingen, verbindingen, waarden, 
kaders oplevert die inspiratie bieden voor (het 
vernieuwen van) het bestaande systeem.

Aanleiding voor interventie
Toen Berni Drop in 2016 rector-bestuurder werd 
van het Montessori College heeft ze veel gesprek-
ken met leraren gevoerd, een-op-een en in team-
verband. Ze trof veel bevlogen, betrokken leraren 
en begeleiders aan, maar constateerde ook dat 
de kernteams weinig ruimte en tijd ervoeren voor 
de vernieuwing en ontwikkeling van het onderwijs. 
Toch werd wel degelijk de noodzaak gevoeld voor 
het creëren van een aanpak om alle leerlingen 
betrokken te houden bij het onderwijs. Maar Drop 
zag ook dat leraren werden opgeslokt door de da-
gelijkse operatie; grote en kleine gebeurtenissen, 
ouders, collega’s, de schoolleider, de administra-
tie, de toetsen. Bovendien is niets menselijks de 

leraar vreemd. Het is ook bevredigend om aan het 
eind van de dag te constateren dat je veel grote 
en kleine problemen hebt opgelost; leerlingen en 
ouders hebt geholpen. De directe bevrediging die 
de dagelijkse gang van zaken kan geven, geeft 
een moe maar ook voldaan gevoel. Soms is het 
gemakkelijker je een beetje te ergeren aan niet 
optimale randvoorwaarden, dan het onzekere 
pad te betreden van onderzoeken, uitproberen 
en reflecteren op onderwijsontwikkeling. Drop 
constateerde dat “er meer snorkeltijd nodig was”, 
zonder dat het vrijblijvend wordt. Volgens Drop 
vragen vernieuwing en ontwikkeling ook discipline, 
een infrastructuur waarin mensen elkaar kun-
nen ontmoeten, kunnen leren, mogen dromen en 
waarin ze applaus krijgen en ondersteund worden 
om initiatieven te realiseren. De tijd was rijp om 
gebruik te maken van de stijgende en positieve 
onrust bij het Montessori College.

De start voor DE Onderwijsbeweging werd 
gemaakt door met een groep betrokken leraren, 
leerlingen en ouders van de school de film Most 
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likely to succeed van Greg Whiteley te bekijken. 
De film laat zien hoe andere onderwijsvormen 
leiden tot meer creativiteit, zelfontplooiing, so-
ciaal bewustzijn, initiatief en innovatie. Voor het 
voortgezet montessori-onderwijs in Nederland 
vormt het ontwikkelen van deze competenties de 
kernopdracht. Daarom lag het voor de hand dat 
het bekijken van deze film grote betrokkenheid 
opriep en de behoefte erover door te denken. 
Er ontstond een beweging van een groep van 
ongeveer 35 docenten, schoolleiders, ouders en 
leerlingen uit verschillende geledingen van de 
school die nieuwe onderwijsvormen wilden uitwis-
selen en uitproberen, mogelijk over de grenzen 
van klassen, vakken en scholen heen. Met als 
motto: “We willen nergens meer leerlingen zich 
zien vervelen.”

Zo ontstond ruimte voor onderzoeken, ontwerpen, 
nieuwe aanpakken uitproberen, prototypes testen 
en werkzame elementen verwezenlijken. De be-
weging begon niet met een oplossing of een doel, 
maar met vragen en verlangens: Wat willen we 
anders doen en waarom? Hoe zorgen we ervoor 
dat leerlingen zich niet langer vervelen? Wat zijn 
betere manieren om de ontwikkeling van leerlin-
gen bij te houden? Wanneer hebben leerlingen 
een leraar nodig en wanneer kunnen ze zelf 
verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces? 
Hoe zorgen we dat leerlingen beter in hun vel 

zitten? Groot denken, klein beginnen, iedereen 
een stem geven, maar wel vanuit een begrensd 
kader. De begrenzing is de Montessori-visie en 
de gebleken haalbaarheid van geteste prototypes. 

Wat doen we?
Een wisselende groep mensen van leraren, 
ouders, leerlingen, teamleiders - en regelmatig 
ook geïnteresseerde buitenstaanders - komt eens 
in de zes weken bij elkaar om te onderzoeken 
hoe het komt dat het huidige onderwijs soms 
negatieve effecten heeft, zoals het uitvallen van 
leerlingen, slechte cijfers, examenstress, slechte 
motivatie en gebrek aan initiatief. Maar ook om 
ideeën en nieuwe aanpakken te bedenken en 
uit te wisselen. Er ontstaan in de groep breed 
gedragen initiatieven en tijdelijke teams van lera-
ren, ouders, leerlingen en soms schoolleiders die 
samen aan het werk gaan in een ontwerpgerichte 
aanpak. Die aanpak is kort-cyclisch en doorloopt 
een aantal stappen:
1. het ontdekken van een oplossingsrichting of 

idee;
2. het uitwerken van het idee tot een initiatief;
3. het testen of toetsen van een prototype in de 

praktijk (het experiment);
4. reflectie op het experiment;
5. – en bij succes – de werkzame elementen 

opschalen of uitbreiden. 

Elke bijeenkomst trekt tussen de 40 en de 60 
mensen en na twee jaar zijn al veel initiatieven om-
gezet in experimenten. Sommige experimenten, of 
waardevolle elementen daaruit, zijn doorontwikkeld 
en opgenomen in het curriculum of als onder-
wijsconcept geïmplementeerd. Een aantal tools 
en werkvormen die door Kennisland zijn ingezet, 
worden nog steeds gebruikt om constructief en 
gedisciplineerd te werken aan experimenten, zoals 
open space-conferenties, prototyping en manieren 
waarop je ‘in actie’ kunt leren en reflecteren. 
Volgens Drop heeft deze anarchistische, lerende 
organisatie succes omdat het ruimte en structuur, 
spontaniteit en creativiteit, maar ook foutento-

Het concept ‘tussen-
ruimte’ – bedacht door 
Kennisland – staat voor 
de tijd en ruimte om te 
leren en te experimente-
ren buiten de waan van 
de dag om
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lerantie verenigt. Bovendien blijkt de aanpak in 
de praktijk als een vorm van actie-onderzoek te 
werken. Zo onderzocht het team ‘toetsen zonder 
cijfers’ of leerlingen, in plaats van alleen voor 
een cijfer, ook op een andere manier gemoti-
veerd kunnen raken om te leren. In de les kregen 
leerlingen hulp bij het identificeren van ontwik-
kelpunten en konden ze zelf bepalen of ze de stof 
beheersten. Dit experiment was ontstaan omdat 
meerdere leerlingen aangaven stress te ervaren 
bij het maken van toetsen en niet geïnspireerd 
werden door de lesstof die ze moesten leren; ze 
waren alleen gefixeerd op het behalen van goede 
cijfers. In dit onderzoek ontdekte het team dat het 
werken zonder cijfers mogelijk is, maar niet als 
het maar bij een paar vakken wordt toegepast. 
Leerlingen blijken vakken die getoetst worden 
en waarvoor cijfers worden gegeven serieuzer 
te nemen dan vakken die op andere manieren 
worden getoetst. Deze inzichten ontstonden met 
name door de feedback van leerlingen uit DE 
Onderwijsbeweging. 

Twee andere experimenten hadden tot doel om 
leerlingen te motiveren en verantwoordelijk te 
maken voor hun eigen leerproces, door ze meer 
ruimte en vertrouwen te geven. In het experiment 
van de werkplaats bepaalden 24 leerlingen uit 
havo 5 en vwo 6 zelf of ze naar lessen gingen, 
dan wel zelfstandig aan het werk gingen in de 
werkplaats. Het experiment werd een doorslaand 
succes en dit schooljaar kent reeds een werk-
plaats waar zo’n 25 leerlingen na een sollicitatie 
volkomen zelfsturend hun onderwijs organiseren. 
Twee keer per week bezoekt een coach hen om 
hen te ondersteunen en het proces te monitoren.

En tot slot het experiment dat is geïnspireerd door 
Agora in Roermond. In schooljaar 2018-2019 
volgt een groep Nijmeegse leerlingen van twaalf 
jaar en ouder en van alle niveaus onder de naam 
MC Agora een programma waarin de schoolvak-
ken zijn vervangen door het onderzoeken van de 
wereld. Datzelfde doet een groep leerlingen in 

Groesbeek van tien tot vijftien jaar in samenwer-
king met de Stichting Primair Onderwijs Groes-
beek. Ze gaan de wereld ontdekken en kennis 
opdoen. Dat verhoogt hun motivatie en prikkelt 
hun natuurlijke nieuwsgierigheid. Op basis van 
hun eigen wensen, vragen en interesses volgen 
ze een persoonlijke leerroute. De missie is om 
creatieve denkers en makers op te leiden die voor 
de eenentwintigste eeuw toegerust zijn. Komend 
schooljaar beginnen beide groepen aan hun 
tweede lichting.

DE Onderwijsbeweging
DE Onderwijsbeweging is een beweging, geen 
vaste groep mensen. Je kunt er geen lid van zijn. 
Je zou het een R&D-team van de school kunnen 
noemen, maar niet een gesloten afdeling. Als 
vanzelfsprekend delen de deelnemers van DE 
Onderwijsbeweging de missie om een bijdrage te 
leveren aan krachtig Montessori-onderwijs en om 
leerlingen meer gemotiveerd naar school te laten 
gaan. Een succesfactor is de eenvoud van de 
missie die ook ouders en leerlingen aanspreekt. 
Het is een beweging waar je bij hoort, bij wilt 
horen, maar waar je niet bij hoeft te horen. Com-
mitment ontstaat door de vrijheid er te mogen zijn 
en datgene in te brengen wat jou aan het hart 
gaat. Het effect van DE Onderwijsbeweging is 
een nieuwe energie door de hele school; een on-
rust die ook loskomt bij de mensen die niet naar 
de bijeenkomsten komen. Drop verwoordt het als 
volgt: “Er gaat iets rollen, er gaat iets zinderen. 
De een voelt zich erdoor uitgenodigd, de ander 
voelt zich opgejaagd, of geïrriteerd, maar het ver-
oorzaakt in ieder geval energie en beweging.”

Het blijkt belangrijk om te bewaken dat een 
beweging als deze geen exclusieve club wordt. 
Anderen moeten zich altijd uitgenodigd voelen om 
mee te doen. Dat kan op verschillende manieren: 
een keertje komen aanwaaien en kijken wat er 
gebeurt, een initiatief inbrengen wat ergens an-
ders is ontstaan, of zorgen of kritiek komen uiten. 
Van kritische mensen kun je leren, want waarom 
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reageert iemand kritisch of ervaart iemand 
weerstand? Wat zit eronder en wat kun je doen 
om weerstand weg te nemen? De kernteams 
die voor een groep leerlingen verantwoordelijk 
zijn, moeten erop kunnen vertrouwen dat er altijd 
overleg en toestemming nodig is om prototypes 
binnen hun leerlaag uit te proberen. Balanceren 
tussen het bestaande en het nieuwe vraagt een 
open en respectvolle houding van iedereen. DE 
Onderwijsbeweging is van de hele school en 
moet daarom zichtbaar en open zijn; ook in het 
kansen geven van initiatieven die gedurende het 
schooljaar opkomen. 

Inmiddels zijn ook kernteams die niet meteen in 
de beweging stapten aan de slag gegaan met de 
ontwikkeling van hun onderwijs. De opwinding 
rond DE Onderwijsbeweging vergrootte het ge-
voel van urgentie en zorgde ervoor dat een lang 
gekoesterde wens van elk kernteam – namelijk 
bezig te zijn met onderwijsontwikkeling – boven-
aan op de agenda kwam te staan. Er wordt in de 
hele school nagedacht over leeromgevingen die 
de focus op de drie Montessori-doelen leggen: 
zelfstandigheid, creativiteit en maatschappelijke 
betrokkenheid. Leeromgevingen die uitnodigen 
en inspireren, en minder worden gedreven door 
cijfers.

Maar er is wel structuur nodig. Een beweging ont-
staat niet vanzelf en blijft ook niet uit zichzelf in 
stand. Drop heeft als rector het initiatief genomen 
en daarmee is onderwijsontwikkeling hoog op 
de agenda van de school komen te staan. Maar 
de beweging zelf heeft het initiatief overgeno-
men. Dat is precies het succes. Docenten krijgen 
volgend jaar 50 uur ontwikkeltijd, maar “dat gaat 
niet veel opleveren wanneer je deze als indivi-
duele tijd per medewerker ter beschikking stelt”, 
denkt Drop, “want dan kom je toch gewoon weer 
bij het lijstje uit van wat er allemaal moet. Het is 
raadzaam deze tijd als collectief in te zetten voor 
vernieuwing en ontwikkeling, en om dit goed te 
organiseren.” 

Succes en borgen van innovaties
Het succes van DE Onderwijsbeweging van dit 
Montessori College zit in vijf aspecten:
1. Eigenaarschap. Het is niet een van bovenaf 

uitgestorte vernieuwing of verandering. Dit 
zou ook niet bij de school passen. Vernieu-
wing en ontwikkeling zijn aspecten die collec-
tief moeten worden aangepakt en waarvan 
iedereen zich individueel mede-eigenaar 
voelt; het is van iedereen die betrokken is bij 
de school. 

2. The medium is the message. Als het de 
(Montessori) missie is om leerlingen te mo-
tiveren, ze creativiteit, maatschappelijke be-
trokkenheid en persoonlijk leiderschap bij te 
brengen, dan is het niet meer dan logisch om 
ze te betrekken bij onderwijsvernieuwing. En 
zelf het goede voorbeeld te geven. Dit maakt 
het geloofwaardig, ook voor de mensen die 
niet (meteen) deelnemen. 

3. Ruimte en vrijheid. De beweging heeft geen 
specifiek doel, zoals het ontwikkelen van het 
ideale onderwijsconcept. Het doel is om te 
blijven ontwikkelen en vernieuwen, samen 
met degenen die al of niet tijdelijk deel uitma-
ken van de schoolgemeenschap. 

4. Kort-cyclisch werken. De cyclische beweging 
van initiatief naar experiment en waardevolle 
opbrengsten levert elementen die vervol-
gens worden toegepast in het onderwijs of 
geadopteerd worden door een kernteam om 
ze verder uit te werken.

5. Fouten maken moet. Bij een beweging als 
deze moet het mogelijk zijn fouten te maken 
en te mislukken. Dit is leerzaam en geeft 
creativiteit de ruimte. Een principe van de 
onderwijsbeweging is dat een ‘test’ van een 
vernieuwing plaatsvindt om te kijken of en 
hoe iets werkt, en om te kijken of en hoe de 
vernieuwing bijdraagt aan de missie van de 
onderwijsbeweging, namelijk versterken van 
motivatie om te leren bij leerlingen. Het idee 
om de school 52 weken open te stellen voor 
leerlingen is lastig uit te proberen, maar het 
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gesprek erover brengt nieuwe inzichten en 
initiatieven. Niet altijd hoeft er een product uit 
te komen. 

Adviezen
Wat zijn de belangrijkste adviezen na twee 
schooljaren van experimenteren en vernieuwen 
op het Montessori College Nijmegen en Groes-
beek? De adviezen kun je ook lezen als nieuwe 
aannames voor het creëren van een goede tus-
senruimte in het onderwijs:
1. Betrek leraren, ouders, leerlingen, school- 

en afdelingsleiders en andere betrokkenen 
bij de school om van elkaar te leren en als 
gelijken samen te werken aan onderwijsver-
nieuwing. Je borgt hierdoor een meervoudige 
kijk op vraagstukken. 

2. Goed leiderschap zorgt voor vertrouwen en 
mandaat, belangrijke voorwaarden voor het 

aanpakken van problemen en het uitvoeren 
van experimenten. Benoem het speelveld 
door duidelijke kaders te scheppen; juist 
kaders geven vrijheid.

3. Gelijkheid en vertrouwen maken het mogelijk 
dat betrokkenen zich durven te ontwikkelen. 
Hierdoor voelen ze zich eigenaar van het 
initiatief of experiment waaraan ze willen 
werken.

4. Ga in het proces van onderwijs vernieuwen 
uit van de ontwikkelvragen – Wat kan beter? 
Waarom is dat belangrijk? – in plaats van toe 
te werken naar een specifiek doel.

5. Wees inclusief. Faciliteer ontmoetingen, 
blijf buitenstaanders betrekken en leer van 
hun feedback. Zoek in de weerstand van 
‘kritische vrienden’ naar de onderliggende 
waarden. ■


