
“De sleutelfactoren van
 het succes van onze 

Wetenschap | Design |  
Techniek | Klas zijn 

ook te benutten door 
andere scholen”

Een groot succes
Inmiddels is de Wetenschap | Design | Techniek | Klas een 

groot succes én organisatorisch geborgd voor de toekomst. 

Wat komt hier bij kijken? Wat zijn de sleutelfactoren voor het 

succes van dit innovatieve concept? Bram Distel blikt aan de 

vooravond van zijn pensioen enthousiast en tevreden terug: 

“Het draait om leiderschap, elkaar inspireren, met je team 

samenwerken, ook met externe partners zoals TechYourFuture, 

en een sterk didactisch kader. Speci� ek de sleutelfactoren 

voor het succes van onze Wetenschap | Design | Techniek | 

Klas kunnen we delen met andere geïnteresseerde scholen. 

Ik zeg altijd: als dit bij je school past, moet je er alles aan doen 

om het ook te realiseren.”

Persoonlijke en professionele overtuiging
Bram: “We hebben eerder naar dit soort initiatieven gekeken, 

maar het kwam niet goed van de grond. Toch was ik ervan 

overtuigd dat de school een doorlopende leerlijn nodig had 

voor leerlingen met belangstelling voor wetenschap en tech-

niek. We staan bekend als cultuurpro� el school, maar meer 

dan 60% van onze leerlingen kiest in de bovenbouw voor een 

Bèta-pro� lering. Dus was ik persoonlijk en professioneel ervan 

overtuigd dat we in navolging van de talentklassen op basis 

van de cultuurpro� elen ook daadwerkelijk moesten inzetten 

op een dergelijke pro� lering voor wetenschap en techniek.”

Focus op doorlopende leerlijn
Bram vatte de koe bij de hoorns en benaderde intern collega’s 

vanuit verschillende disciplines, ook buiten de Bèta-vakken. 

Eveneens besloot hij zich te oriënteren op wat er eigenlijk in 

het basisonderwijs gebeurt op het terrein van Wetenschap en 

Techniek. Hiertoe werkte Bram samen met De Lonnekerschool 

en TechYourFuture: “Bij TechYourFuture kwam ik in contact 

met Mirte Disberg, onderwijskundige bij dit expertisecen-

trum. Samen zagen we de noodzaak in van de instelling van 

een doorlopende leerlijn vanuit basisonderwijs naar het 

voortgezet onderwijs. Met zelfs de wens dat de doorlopende 

lijn van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs ook 

aansluit bij het onderwijs op het hbo en wo en daarmee een 

goede voorbereiding is.

Helder didactisch concept
Vervolgens ging Bram met zijn collega’s ‘de hei op’ en ont-

stond ter plekke het idee om aan wetenschap en techniek 

ook design toe te toevoegen; dit laatste als stimulerende 

verbinding tussen wetenschap en techniek en ook met de link 

naar het bestaande cultuuronderwijs: “Aan het eind van die 

dag stond er een didactisch concept, een houvast met body 

voor onze nieuwe Wetenschap | Design | Techniek | Klas. Alle 

keuzes die we gericht hebben gemaakt, vind je in dit didac-

tisch concept terug. Zoals maatschappelijk relevante thema’s 

die de nieuwsgierigheid bij leerlingen opwekken en waarmee 

we écht de diepte in kunnen gaan. Van belang vinden we dat 

onderzoekend en ontwerpend leren hierin verankerd is, met 

ook veel aandacht voor de keuzes en talenten van leerlingen 

zelf. We kozen hierbij voor de overkoepelende kaders Gezond-

heid & Geluk, Natuur & Milieu en Duurzaamheid & Techniek. 

Alles wat wij doen aan wetenschap, design en techniek moet 

binnen deze drie kaders passen.”

Rol van TechYourFuture
De docenten en de directie hebben op de hei het concept 

van de Wetenschap | Design | Techniek | Klas ontwikkeld, met 

daarbij de drie grote thema’s. Bram: “Vervolgens is TechYour-

Future betrokken geraakt bij het vormgeven en concretiseren 

van het didactisch concept met behulp van de ideeën die er 

leefden onder de docenten. Tevens zorgde TechYourFuture 

voor de begeleiding van de docentengroepen (ontwikkel-

teams) gedurende het project met onderwijskundige exper-

tise evenals de organisatie van de thema’s en onderwijsont-

wikkeling op microniveau.” Ook vanuit diverse faculteiten van 

de UT en academies van Saxion wordt er voortdurend kennis 
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ingebracht en meegedacht over relevante thema’s: “Zij reiken 

ons informatie aan die de docenten kunnen gebruiken bij de 

ontwikkeling van hun eigen lesprogramma.”

                                                                                                                                                      
Ontwikkeling thema’s                                                                                                                                         

Vervolgens is in het schooljaar 2017-2018 een groep docenten 

van het Kottenpark onder begeleiding van TechYourFuture 

en studenten van Pre-U (Universiteit Twente) gestart met de 

ontwikkeling van zes thema’s voor het 1e leerjaar. De insteek? 

Elk thema moet iets laten zien van wetenschap, design of 

techniek, en aansluiten bij één van de overkoepelende thema’s 

die in elk schooljaar terugkeren. “Deze thema’s zijn in gemeen-

schappelijkheid bedacht”, geeft Bram aan. Wat bedoelt hij 

daarmee? “Mirte Disberg en de science coaches van de UT zijn 

aangesloten. Zodra we een interessant thema hebben, wegen 

we dit in een brainstorm met onze docenten voor doorontwik-

keling. Kiezen we ervoor? Dan ontwikkelen de DocentOntwik-

kelteams op basis hiervan zelf hun lesprogramma, dit doen zij 

dus interdisciplinair. Bijvoorbeeld een docent handvaardigheid 

kan samenwerken met een bioloog. Dit is een vrij specta-

culaire ontwikkeling! Ook is de insteek dat degenen die de 

les ontwikkelen de les ook daadwerkelijk geven. Vervolgens 

presenteren de docenten de resultaten aan elkaar. We zien dat 

die manier van werken heel veel energie geeft.”

Teamteaching en zelfstandige keuzes                                                                                                            
De school werkt met kleine groepen, tussen 20-25 leerlingen. 

Bram: “We geven hierbinnen met twéé docenten les, dus op 

basis van teamteaching, waarbij havo-, atheneum- en gymna-

siumleerlingen door elkaar zitten. We hebben dus niet alleen 

de samenwerking tussen de secties op gang gebracht, meer 

ook leerlingen van verschillende niveaus bij elkaar gebracht, 

net als bij de kunstklassen. Binnen de opdrachten die kinde-

ren aangereikt krijgen, hebben ze zelf steeds meer de vrijheid 

om binnen de grote thema’s de kleinere thema’s te selecteren 

waarmee zij concreet aan de slag gaan.”

gedurende het gehele curriculum continu terugkeren. 

We checken of deze goed aan bod komen.”

Stevige samenwerking met 
externe partners                                                                                                               

Een belangrijk facet van het succes van de Wetenschap | 

Design | Techniek | Klas is de samenwerking met externen, 

bedrijven en instanties. Bram: “Voor elk thema leggen we 

bewust buiten de school de verbinding met experts, bijvoor-

beeld door een gastles of bedrijfsbezoek met de leerlingen. 

Hierbij helpt het ons enorm dat we kunnen terugvallen op 

het uitgebreide en relevante netwerk van TechYourFuture. 

Waar mogelijk en relevant betrekken we bijvoorbeeld ook 

organisaties bij de ontwikkeling van het lesprogramma. Een 

mooi voorbeeld is dat we bij het thema over wateroverlast de 

gemeente Enschede en het Waterschap Vechtstromen inhou-

delijk hebben betrokken. Daarmee leggen we heel concreet 

de verbinding met de praktijk. En bij het thema Forensisch 

onderzoek, waarbij de leerlingen een misdrijf via analyse 

moesten zien op te lossen, is de politie betrokken geweest.”

Belangrijke rol voor leiderschap                                                                                                                                     
 Bram beaamt dat het succesvol introduceren en borgen 

van een dergelijk project een grote betrokkenheid van de 

schoolleiding vergt. “Het initiatief kwam van mij, dus was 

het belangrijk dat ik alle deelnemers, vooral de docenten, bij 

elkaar bracht, faciliteerde en uitdaagde binnen een vertrouw-

de en veilige omgeving. Ook heb ik de directe lijnen naar het 

bestuur om hen mee te nemen op deze reis. In het eerste 

jaar was mijn rol om mensen bijeen te brengen, de handen 

op elkaar te krijgen en te bepalen hoe wij deze nieuwe klas 

formatief konden inbedden. Kijk, je moet een enthousiast 

team selecteren en samenstellen en ervoor zorgen dat je 

samen één visie krijgt en uitdraagt. Dit zijn basisvoorwaarden 

voor elke schoolleiding die wil doen wat wij hebben gedaan. 

Het project is vooral geslaagd door de inzet van Martine 

Veelbelovende start
Het gaat hier om een extracurriculair programma, waar leer-

lingen zich voor konden inschrijven beginnend in het school-

jaar 2018-2019. De kick o�  was direct veelbelovend. Bram: 

“Er schreven 45 leerlingen in, waardoor we een vliegende 

start hadden met twee klassen voor dit schooljaar. Aan het 

eind van het eerste schooljaar hadden we het complete les-

programma en de didactische handleiding voor de docenten 

voor elkaar. Daar ben ik heel trots op, ook op de enthousiaste 

inzet van de collega’s.” Voor het tweede jaar zijn er nu zelfs 

52 leerlingen ingeschreven.

Doorontwikkelen
In het huidige schooljaar worden de thema’s van het 1e leer-

jaar uitgevoerd en geëvalueerd. Dit zijn onder andere Food-

design, het ontwerpen van een gezonde en verantwoorde 

fastfood keten, Forensisch onderzoek, het omgaan met water-

problemen in Enschede, Duurzaam wonen en Zonne-energie. 

Ook worden inmiddels nieuwe thema’s voor het 2e leerjaar 

ontwikkeld en betrekt de school hier ook de leerlingen zelf bij. 

Bram: “Er is heel veel animo voor deze klas door aanstaande 

leerlingen en ouders.” Ook leuk om te melden: op basis van 

de ontwikkelde lesprogramma’s is door Bram en zijn collega’s 

eveneens het plan ontwikkeld voor een eigen hightech lab: 

“Het bestuur was hier erg enthousiast over. Zij besloot zowel 

de externe activiteiten als het hightech lab te � nancieren.”                                                                                                                                    

                                               

Ontwikkelen van concrete vaardigheden                                                                                                       
Binnen het project ontwikkelen de leerlingen ook concrete 

vaardigheden die te maken hebben met techniek, het doen 

van onderzoek en design. Bram: “Als vaardigheden hierbin-

nen hanteren we creatief handelen, digitale geletterdheid/

programmeren, kritisch denken, probleemoplossend denken 

en handelen, construeren en ontwerpen, samenwerken en 

presenteren, sociale en culturele vaardigheden, communice-

ren en zelfregulering. Dit zijn belangrijke vaardigheden die 
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Horstman, Karlijn Vos, Debby Vuurpijl, Jasper Waanders, 

Dirk-Jan van der Poppe en Evelien Pol. Vanuit TechYourFuture 

heeft vooral de inzet van Miriam Knoef een heel belangrijke 

rol gespeeld.”

Duidelijke rolverdeling                                                                                                                                    
Het kost wel heel veel energie en inzet om dit van de grond 

te krijgen, maar het is het meer dan waard, benadrukt Bram. 

Daarnaast is het bij de concrete uitvoering van belang dat de 

planning en structuur helder worden gecoördineerd en dat 

de docenten inhoudelijk sterk worden betrokken vanuit hun 

speci� eke vakuitoefening bij het ontwikkelen van de thema’s. 

Bram: “Het gaat om een duidelijke rolverdeling tussen docen-

ten, zodat iedereen zich verantwoordelijk voelt.” Elke docent is 

eindverantwoordelijk voor een thema. Bram benadrukt dat je 

dit concept als directeur kan initiëren, faciliteren en onder-

steunen, maar dat je niet alles kunt blijven doen: “Je moet 

het op een goed moment durven overdragen aan een sterke 

projectcoördinator in je school.” 

Ambitie                                                                                                                                              
Tot slot zegt Bram graag iets over zijn ambitie: “Ten eerste 

willen we deze klas nu ook doorontwikkelen naar de boven-

bouw. We zien dat een aantal eerstegraads collega’s uit de 

bovenbouw aansluiting heeft gevonden. We hebben een 

eigentijds didactisch concept dat zowel leerlingen als 

docenten inspireert. We willen dit concept verder zijn weg 

laten vinden in de school. Waarbij alle teams die we hebben 

binnen de school er kennis van nemen en de mooie elemen-

ten van dit concept ook doorvoeren in andere vakken. Zonder 

dat we de methode loslaten, willen we dit concept zijn weg 

laten vinden in de hele school.”


