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In 2015 besluit de Amsterdamse raad (onderwijswethouder 
Kukenheim) tot het starten van Onze Nieuwe School. Ken-
nisland is gevraagd om daarin als onafhankelijke partij en 
expert op het gebied van vernieuwingsvraagstukken in het 
sociale domein deze zoektocht naar nieuwe scholen vorm te 
geven en te organiseren. 

Dit traject waarbij het Amsterdamse onderwijs wordt 
gecrowdsourcet, is niet alleen een unicum in Nederland, 
maar zelfs een wereldprimeur! Negen maanden lang volgt 
er een spannend experiment. Amsterdammers worden 
actief gevraagd om met plannen te komen voor hun ideale 
school, er worden pitches gegeven en tijdens de incubator-
fase werken de 15 geselecteerde ‘schoolmakers’ hard om 
hun veelbelovende plannen uit te werken en ‘schoolklaar’ te 
maken. Een experiment waarin alle betrokkenen veel hebben 
geleerd en meegemaakt. Dat proces was niet altijd makkelijk, 
maar leverde hele originele en waardevolle nieuwe school- 
initiatieven en inzichten in het onderwijssysteem op. Deze 
publicatie geeft een overzicht van de ambities, het proces en 
de geleerde lessen.

Proloog
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innovatie in het 
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een zo divers 

mogelijk publiek?

Hoe betrekken 
we alle  
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de beweging van 

schoolmakers 
vast?
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Ambitie: nieuwe 
scholen, nieuwe 
concepten, nieuwe 
samenwerking

1
1.1 Nieuwe scholen
De ambitie van Onze Nieuwe School (ONS) was 
om een kraamkamer voor nieuw Amsterdams 
onderwijs in te richten: een omgeving, om nieuwe 
aanbieders de ruimte te geven, bestaande scho-
len uit te dagen creatieve oplossingen te vinden 
en Amsterdammers te betrekken bij de toekomst 
van het onderwijs in hun stad. De oorspronke-
lijke aanleiding van deze vraag werd met name 
gevormd door de verwachte leerlingengroei. Zo is 
de voorspelling tot 2025 dat het aantal leerlin-
gen in het primair onderwijs en in het voorgezet 
onderwijs met respectievelijk 7,4% en 10% groeit. 
De uitdaging was om deze groei niet alleen in 
onderwijsplaatsen op te vangen, maar ook een 
aanbod te creëren dat divers genoeg is om iedere 
leerling een passende plek in het onderwijs aan 
te bieden. Met Onze Nieuwe School is verkend of 
er nog meer potentiële schoolmakers zijn naast 
de bestaande aanbieders en of nieuwe aanbieders 
en onderwijsconcepten kunnen helpen om op 
korte en middellange termijn de leerlingengroei 
op te vangen. Daarnaast is met de challenge 
gebruikgemaakt van de ideeënkracht van de stad, 
waarbij niet alleen de usual suspects betrokken 
werden, maar een beroep werd gedaan op alle 
ouders, ondernemers, bewoners, leerlingen, en 
mensen die zich betrokken bij en verantwoordelijk 

voor het Amsterdamse onderwijs voelden.

1.2 Nieuwe concepten
Bij deze zoektocht naar nieuwe scholen ging het 
niet alleen om de uitbreiding van het onderwijs- 
aanbod, maar met name ook om het creëren 
van een bredere variatie van het aanbod. In het 
onderwijs blijft het de uitdaging om zo goed 
mogelijk aan te sluiten op de behoeften van 
ouders en leerlingen. Door uit te gaan van de 
vraag ‘Wat is jouw ideale school?’, werd zicht-
baar aan welke behoeften het huidige Amster-
damse onderwijs nog niet voldoet en wat voor 
schoolinitiatieven nog gemist worden. Soms 
waren dat variaties op bestaande schoolconcep-
ten, maar vaak waren dat ook radicaal anders 
georganiseerde scholen, die sterk afwijken van 
het ‘reguliere onderwijs’. Ook kwamen hierbij 
aspecten van het huidige onderwijssysteem aan 
de oppervlakte, die verwijzen naar structurele 
vraagstukken waar het onderwijs mee kampt, 
zoals de aansluiting van po op vo, en de balans 
tussen collectief en gepersonaliseerd leren. De 
ingediende plannen vormden als het ware een 
steekproef waarin oplossingen werden geboden 
en daarmee problemen in het huidige onderwijs 
werden aangekaart. Deze nieuwe onderwijscon-
cepten lieten zien waar de pijnpunten van het 
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onderwijs zitten, maar ook hoe innovatieve en 
creatieve plannen daar een mogelijke oplossing 
voor kunnen vormen.

1.3 Nieuwe samenwerking
Bij de organisatie van het Amsterdamse onder-
wijs zijn verschillende stakeholders betrokken, 
met ieder hun eigen belang. Met de keuze om de 
challenge voor iedereen toegankelijk te maken 
en het gevolg dat zowel bestaande aanbieders 
als nieuwe toetreders deelnamen, ontstonden 
er nog meer ‘stakeholders’. Maar wel stakehol-
ders die initiatief nemen om een proactieve 
bijdrage aan het onderwijs te leveren, door zelf 
een nieuwe school te willen starten. Door deze 
combinatie van nieuwe initiatiefnemers en 
bestaande schoolbesturen ontstond een nieuwe 
dynamiek, waarin het uitgangspunt was om met 
elkaar op constructieve wijze te kijken naar wat 
het Amsterdamse onderwijs nodig heeft. Dit werd 
vormgegeven door de ‘lerende ring’: een netwerk 
van betrokken onderwijsactoren die constructief 
met Onze Nieuw School meedachten. Dit ging 
uiteraard niet zonder slag of stoot (innovatie 
bestaat niet zonder wrijving), maar hiermee 

gaven de nieuwe toetreders zeker een belang-
rijke prikkel aan het bestaande onderwijsveld, in 
de zoektocht naar eigentijds onderwijs.
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Kennisland (CC BY-

Workshops in De Balie
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De ambitie van Onze Nieuwe School om buiten 
de bestaande aanbieders en kaders te treden, 
werd nagestreefd door de schoolmakers middels 
een challenge en een incubator te werven en te 
begeleiden. Samen met de lerende ring van stake- 
holders reflecteerden we al tijdens het proces op 
de voortgang en lessen die we hieruit kunnen 
trekken.  

2.1 Challenge
Een challenge is een open competitie of prijs- 
vraag om vanuit een zo divers mogelijk aanbod 
innovatieve ideeën of oplossingen te genereren 
voor een vraagstuk, en vormt daarmee een mooi 
instrument om de potentiële vernieuwers in de 
stad te lokaliseren en te ondersteunen. De ingre-
diënten die een challenge succesvol maken zijn 
op de volgende manier voor Onze Nieuwe School 
georganiseerd: 

1. Incentive: Initiatiefnemers en kansrijke concep-
ten werden tijdens de incubator en kraamkamer 
beloond met begeleiding, tijd en ruimte om hun 
concept te ontwikkelen, financiën en toegang tot 
het netwerk van experts.

2. Laagdrempeligheid: Iedereen uit de hele stad 
en het hele land kon eenvoudig ideeën indienen 

op de website. 

3. Openheid: De inhoud van de innovatieve 
plannen stond nog open en was geheel aan de 
deelnemers.

4. Agendering: Door de hele stad uit te dagen om 
met een plan voor een nieuwe school te komen, 
werd het debat over onderwijs in Amsterdam 
aangezwengeld. De buitenwereld zag dat aan 
een oplossing gewerkt wordt, en zelfs politiek 
Den Haag keek geïnteresseerd naar wat er in het 
Amsterdamse onderwijs gebeurde.

5. Kennisdeling: Er ontstond een vruchtbare en 
noodzakelijke mix tussen praktijkgerichte en 
toekomstgerichte kennis. Zo leerden de school-
makers wat er nodig is om op korte termijn hun 
initiatief te realiseren. Tegelijkertijd keek de 
lerende ring mee en trok lessen uit de challenge 
over wat er nodig is voor de toekomst van het 
onderwijs. 

6. Experimenteerruimte: Door binnen de kaders 
van een challenge, een incubator en een kraam-
kamer te werken kon er gecontroleerd gewerkt 
worden. Ook het startdocument vormde een dui-
delijk kader, omdat hierin duidelijk werd aange-
geven uit welke elementen een voorstel voor een 

2
Activiteiten: 
challenge, 
incubator en 
lerende ring
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2. Werven van kwalitatieve plannen: We zoeken 
naar de meest kansrijke plannen, door ons netwerk 
(en het netwerk van de betrokken partijen) van 
zowel binnen als buiten het onderwijs direct en 
persoonlijk te benaderen.

3. Unusual suspects bereiken: Met de communi-
catie willen we ook ‘gewone Amsterdammers’ en 
bijzondere partijen aanspreken en verleiden deel 
te nemen.

4. Publiek betrekken: Het delen van de binnen- 
gekomen plannen en ideeën met een groter 
publiek.

Deze doelen werden nagestreefd door de lance-
ring van een website waarop zowel vrijblijvend 
ideeën aangedragen konden worden, maar ook 
voldoende serieuze plannen werden geworven. 
Bovendien organiseerden we ontwerpsessies 
in verschillende stadsdelen, waar mensen meer 
informatie konden krijgen, met elkaar konden 
brainstormen en medestanders konden ontmoe-
ten om samen een plan in te dienen. Daarnaast 
organiseerden we halverwege de challenge een 
bijeenkomst voor alle schoolmakers in De Balie, 
om daar de tussenstand bekend te maken, work-
shops te geven en mensen over de streep te 
krijgen om een plan in te dienen. We merkten 

nieuwe school moet bestaan.

7. Opvolging: Een challenge moet gericht zijn op 
duurzaamheid van de uitkomsten. De ‘winnende’ 
initiatieven moeten daadwerkelijk gerealiseerd 
kunnen worden.

Campagne
Via een online en offline campagne hebben we 
initiatiefnemers opgeroepen om hun meer of 
minder uitgewerkte ideeën voor een nieuwe 
school in te dienen, met als startvraag: ‘Hoe ziet 
jouw ideale school eruit?’. Deze vraag vormde de 
call die via de website, social media en posters 
is verspreid over de hele stad, en zelfs het hele 
land. 

Voor de campagne zijn verschillende communi-
catiedoelen opgesteld: 

1. Awareness: De campagne moet ervoor zorgen 
dat Amsterdammers betrokken bij onderwijs 
‘iets’ meekrijgen over de challenge, de discussie 
rond de groei van het aantal leerlingen en/of de 
mogelijkheden voor nieuwe toetreders. 
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Jury
De jury is samengesteld uit een combinatie 
van onderwijsexperts en onderwijsvernieuwers. 
Deze bestond uit onderwijsjournalisten Aleid 
Truijens en Johannes Visser (tevens leraar), 
onderwijsvernieuwer en schoolmaker Tijl Koen-
derink, hoogleraar onderwijskunde Monique 
Volman, kritische leerling en lid van Kinderpers-
bureau Meryem Basoglu en vernieuwende leraar 
en innovatiebrigadier Michael Idema.

ook dat dit belangrijke momenten waren waarop 
we de online community de gelegenheid gaven 
om elkaar offline te ontmoeten.  Op deze manier 
werd deelname aan de challenge zo laagdrem-
pelig mogelijk gemaakt. De ideeën dienden ter 
inspiratie en aanmoediging van het gesprek over 
hoe nieuwe scholen in Amsterdam eruit zouden 
moeten zien. Daarmee vormden ze tevens de 
opstap om daadwerkelijk een plan in te dienen en 
zo officieel deel te nemen aan de challenge. 

Publiek en Pitchdag
Het bredere publiek werd in de stemweek 
betrokken doordat zij via social media konden 
stemmen op hun favoriete plan. De deelne-
mers wilden natuurlijk zoveel mogelijk stem-
men werven en genereerden daarmee veel 
online aandacht voor hun plannen en daarmee 
ook voor de challenge. De 35 plannen met de 
meeste publieksstemmen werden geselecteerd 
voor de pitchdag. Daarnaast selecteerde de jury 
nog eens 15 initiatieven die zij ook wilden zien 
op de pitchdag. Op de pitchdag presenteerden 
deze 50 initiatieven zich aan de jury.

Foto: jury tijdens de pitchdag, Kennisland (CC BY)
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Enthousiaste schoolmakers pitchen hun idee aan de jury.

Kennisland (CC BY)
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Kennisland (CC BY)

Juryberaad in Pakhuis De Zwijger
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2.2  Incubator
De incubator is een leerprogramma waarin we 
samen met de schoolmakers en de coaches zijn 
opgetrokken om het proces van het oprichten 
van een nieuwe school te doorlopen. Tijdens dit 
ondersteuningstraject hebben de schoolmakers 
hard gewerkt om van hun initiatief een realiseer-
baar plan voor een nieuwe Amsterdamse school te 
maken. De incubator biedt ruimte voor verbetering 
en versterking van de initiatieven door er kennis 
van experts, sprekers, ervaringsdeskundigen maar 
ook kennisdeling tussen de deelnemers aan toe te 
voegen. In dit proces vormden de vier incubator-
bijeenkomsten de ijkpunten, waarop kennisdeling 
en leren van elkaar centraal staan. Aan het eind 
van iedere incubatordag vond een groeps- 
coachingssessie plaats. Parallel aan deze bijeen-
komsten werden de schoolmakers ook indivi-
dueel en in groepsverband begeleid door de 
coaches.

Wijzelf hebben de concurrentie niet 
opgezocht of aangewakkerd. In tegen-
stelling: we hebben heerlijk gebruik 
gemaakt van de bijzondere situatie dat 
wij met 50 gelijkgestemden, onderwijs- 
innovators, passiewerkers bij elkaar 
zaten. Het addendum, waarin  
samenwerking is vastgelegd, is daar  
een product van.

- Schoolmaker
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Programma
Bijeenkomst 1 (16 september): Doel
De eerste bijeenkomst stond in het teken van 
kennismaking met elkaar en met de coaches. 
De schoolmakers matchten zichzelf met de 
coaches, waarbij ook een gemeenschappelijk 
doel werd bepaald: in deze incubator willen we 
ervoor zorgen dat er zo goed mogelijke scholen 
bij komen in Amsterdam. Daarnaast werden de 
kaders van de incubator geschetst, door middel 
van het startdocument waarin alle onderdelen van 
de nieuwe school aan bod komen. Ook werd door 
ervaren schoolmaker en coach Frum van Egmond 
toegelicht wat het belang van het hebben van 
een missie is. Coach Pieter Hettema lichtte ver-
volgens toe hoe de huidige onderwijsmarkt in 
Amsterdam eruit ziet. 

Bijeenkomst 2 (14 oktober): Inspiratie
In de tweede bijeenkomst ontmoetten de school-
makers het hele onderwijsveld. Er waren school-
bestuurders uitgenodigd voor een meet-and-greet 
met de schoolmakers, waarin het gesprek onder 
leiding van coach en moderator Harry Starren 
aangegaan werd over de mogelijke overeen-
komsten en verschillen. Ook werd door Simone 
de Bakker-Löhner van het ministerie van OCW 
toegelicht waar mogelijke knelpunten tussen de 

plannen en de wet liggen, maar ook hoe daar 
mee om kon worden gegaan. Daarnaast kwamen 
thema’s aan bod om de schoolmakers vast aan het 
denken te zetten over hoe zij ouderbetrokkenheid 
(door OCO en VSA) en huisvesting zouden willen 
organiseren.  

Bijeenkomst 3 (11 november): Ontwerp
In de derde bijeenkomst gingen de school-
makers in gesprek met onderwijswethouder 
Simone Kukenheim over hun belangrijkste drijf-
veren en hoe zij elkaar verder konden helpen 
in het gemeenschappelijke streven naar eigen-
tijds onderwijs. Coach Marcel Kampman lichtte 
vervolgens toe hoe hij in Project Dreamschool 
zijn onderwijsdromen in de praktijk gebracht 
heeft, en hoe communicatie en design daar-
bij een belangrijke rol spelen. Ook werden de 
schoolmakers uitgedaagd om hun concept te 
operationaliseren naar een schooldag en deze 
te presenteren aan een groep kritische leerlingen 
van het Kinderpersbureau. 

Bijeenkomst 4 (9 december): Implementatie
In de laatste incubatorbijeenkomst bereidden de 
schoolmakers zich voor om hun plan in te gaan 
dienen voor de kraamkamer. Onder begeleiding 
van Pieter Hettema maakten de schoolmakers de 

Het verhaal van Frum van Egmond vond 
ik heel inspirerend. Ik herkende een deel, 
namelijk dat je als ouder vindt dat het 
aanbod van onderwijs onvoldoende aan-
sluit bij je wensen en je persoonlijke visie, 
en dat je hier zelf verandering in wilt bren-
gen. Wat ik bij haar nog dubbel stoer vind, 
is dat ze toen ook zover is gegaan dat ze 
een eigen onderwijsvorm heeft ontworpen 
aan de hand van haar persoonlijke visie 
en aan de hand van een zeer brede studie. 
Ze werd destijds echt gegrepen door haar 
passie en heeft zich enorm verdiept in 
onderwijsvormen om tot een eigen concept 
te komen. Dat is heel zeldzaam ‘bottom up 
project’ in het Nederlandse onderwijsland! 
Erg bijzonder, erg vernieuwend en heel 
inspirerend!  
 
- Schoolmaker
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balans op: wat moet er in de laatste maand nog 
gebeuren? Tijdens verschillende clinics konden 
schoolmakers hun meest urgente vragen stellen 
aan de Inspectie van het onderwijs, de gemeente 
van Amsterdam, financiële experts, ouders en 
leraren. Ook deelde hoogleraar onderwijskunde 
Monique Volman haar visie op wat er nodig is in 
het huidige onderwijs en gaf zij vanuit haar positie 
de schoolmakers enkele wijze adviezen mee. 

Extra bijeenkomsten
Tijdens de incubator werden op basis van de uit-
gesproken behoeften van deelnemers nog enkele 
extra bijeenkomsten georganiseerd. Zo konden de 
schoolmakers zich inschrijven voor een individu-
ele sessie waarin zij advies en kritische vragen 
kregen van de Inspectie van het Onderwijs en 
het ministerie van OCW, over het organiseren van 
hun onderwijskwaliteit. Ook werd er een Dragons’ 
Den georganiseerd met een deel van de coaches, 
waarin de schoolmakers nog eens kritisch onder-
vraagd werden en gewezen werden op verbeter-
punten in hun plannen.

De gesprekken met de inspectie en  
Monique Volman waren heel zinvol, het 
gesprek met de schoolbesturen was  
ontnuchterend. En de clinic met de  
financiële expert was heel nuttig! 

- Schoolmaker

Het traject is veel meer gaan beogen dan 
het tot stand laten komen van individueel 
goede plannen. De toekomst gaat leren of 
dat een goede keus is geweest.

- Schoolmaker
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DOEL
speelveld definiëren en 
matching met coaches, 
gemeenschappelijk doel 

stellen

INSPIRATIE
voortbouwen op  

voorgangers, verzamelen 
goede voorbeelden

ONTWERP
vertalen van concept en 
principes naar praktijk: 

les, klas, docent, leerling

IMPLEMENTATIE
toetsen aan einddoelen, afstemmen 

op behoefte van initiatieven, 
financieel en wettelijk kader

COACHES

LERENDE RING

Figuur: schematische voorstelling van de incubator-fase.
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Slack 
Vanaf de incubatorfase werd een online commu-
nicatieomgeving in het leven geroepen via het 
programma Slack, die onderlinge communicatie, 
maar ook communicatie met het betrokken onder-
wijsnetwerk mogelijk maakte. Hierop waren alle 
relevante contacten van de schoolmakers goed 
bereikbaar, werden alle belangrijke documenten 
gedeeld en hielden schoolmakers contact onder-
ling en met hun coaches.

Selectie kraamkamer
Eind 2015 dienden alle vijftien schoolmakers hun 
startdocument in, waarna de door de gemeente 
samengestelde beoordelingscommissie alle 
plannen heeft bekeken. Vervolgens kregen alle 
schoolmakers de gelegenheid om nog een korte 
presentatie ter toelichting op hun plan te geven 
voor de commissie. Op 27 januari werd tijdens 
het persmoment door de wethouder bekendge-
maakt welke vier schoolmakers waren geselec-
teerd voor de kraamkamer.

2.3  Lerende ring
Het doel van de lerende ring was om met alle 
relevante stakeholders van het proces van de 
schoolmakers te leren. De lerende ring bestond 

uit het ministerie van OCW, de Inspectie van het 
Onderwijs, Gemeente Amsterdam, een school-
bestuurder, een vertegenwoordiger van de 
ouders (OCO) en een leraar. Kennisland ver-
vulde in dit gehele proces de rol van moderator 
en mediator tussen alle partijen, en met name 
tussen enerzijds de schoolmakers en anderzijds 
de organisaties met wie zij te maken kregen. 
Het was een uitdaging om de lerende ring niet 
alleen kritisch op de schoolmakers te laten zijn, 
maar om ook met elkaar te kijken naar wat we 
kunnen leren van Onze Nieuwe School over hoe 
het onderwijssysteem functioneert. In de bijeen-
komsten hebben we de strategie en aanpak van 
de challenge en incubator gedeeld, tussentijdse 
resultaten gepresenteerd en tot slot lessen 
getrokken over de knelpunten die schoolmakers 
tegenkwamen bij het oprichten van een (ver)
nieuwe(nde) school (zie hoofdstuk 3).

Slack werkte heel goed. Veel van de 
informatie tijdens de bijeenkomsten ging 
ik pas gebruiken tijdens het schrijven. 
Wat ik al vergeten was (en dat was bijna 
alles), heb ik teruggevonden [...].  
 
- Schoolmaker
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Onze Nieuwe School heeft heel wat teweeg-
gebracht in het Amsterdamse onderwijs. Niet 
alleen is er een constructieve dialoog op gang 
gebracht over welke nieuwe scholen er nodig zijn 
in de stad, ook zijn er daadwerkelijk vier nieuwe 
potentiële scholen uitgekomen: Laterna Magica 
0-18, De Alan Turing School, KLEIN AMSTERDAM 
en KIEM VMBO. Deze initiatieven zijn momenteel 
in de kraamkamer met behulp van de gemeente 
Amsterdam stappen aan het zetten om een echte 
school te worden. Daarnaast zijn de overige elf 
schoolmakers die ook deelnamen in de incubator 
met zowel gemeente als bestuurders in gesprek 
om te kijken op welke manier zij hun initiatief 
alsnog kunnen realiseren. De meeste van deze 
initiatieven gaan door met hun plan en zullen we 
binnenkort in verscheidene vormen terugzien in 
het Amsterdamse onderwijs. Kortom, er zijn zowel 
nieuwe scholen in aantocht als nieuwe school-
concepten ontwikkeld. Bovendien zijn zeker 
nieuwe samenwerkingen ontstaan in het hele 
krachtenveld van het (Amsterdamse) onderwijs, 
en in het bijzonder tussen schoolbestuurders en 
schoolmakers.

De stemmingsronde [...] heeft wel  
veroorzaakt dat mensen ver buiten mijn 
netwerk nu weten waar ik mee bezig 
ben. Er is buzz ontstaan, waar ik nog 
altijd de vruchten van pluk.

- Schoolmaker

3
Opbrengsten

Ik vond de pitches heel spannend en 
ook leuk om te doen. Het dwingt je om 
echt tot de kern te komen en te gaan 
‘staan’ voor je plan. 

- Schoolmaker
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1 documentaireserie (in de 
maak)* 

89% van de  
incubatordeelnemers ervoer  
het instrument challenge als  
positief

7,3 gemiddelde rapportcijfer 
dat deelnemers aan de  
incubatorfase gaven

*Bekijk hier de trailer van de documentaireserie 
‘Lokaal 04’ door Studio Vermeer.

3.1 Onze Nieuwe School  
in cijfers

124 plannen ingediend

174 ideeën verzameld

24.695 stemmen via  
Twitter of Facebook

50 pitches gegeven

15 goede initiatieven in de  
incubator

27 keer vermeld in (lokale,  
nationale en internationale)  
media*

Ik denk dat de ‘Challenge’ een heel 
goed middel is om vernieuwing te 
brengen in het huidige Amsterdamse 
onderwijs. Voor het startdocument 
geldt: zonder de challenge hadden we 
nu waarschijnlijk nog geen document 
gehad!
 
- Schoolmaker

*Zoals Het Parool, AT5, Volkskrant, Trouw, Metro, 
Huffington Post en vele andere.

https://vimeo.com/153279241
http://www.studiovermeer.nl/
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Wat een verademing, na al die jaren dat onderwijs vooral iets was 
om over te klagen en te zeuren […]. Hier is onderwijs iets waar je 
graag bij wilt horen en waar je op een verjaardagsfeestje zonder 
gêne een interessant gesprek over zou kunnen beginnen. En de 
gemeente Amsterdam lijkt ook gelijk te hebben met de gedachte 
dat er niet alleen behoefte is aan meer onderwijsplekken maar 
ook aan nieuwe onderwijsideeën.

- Jurylid en hoogleraar onderwijskunde Monique Volman

Foto: Jurylid Monique Volman door Kennisland (CC BY)
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op gericht om het huidige onderwijsaanbod in 
stand te houden, wat het voor nieuwe toe- 
treders extra lastig maakt om een plek in de 
onderwijsmarkt te ‘veroveren’. En dat is zonde, 
want de nieuwe toetreders kunnen een belang-
rijke slag slaan in de zoektocht naar eigentijds 
onderwijs. Als we nieuwe schoolmakers een eer-
lijke kans gunnen en de vrijheid van het stichten 
van nieuwe scholen werkelijkheid willen maken, 
zijn verschillende aanpassingen in de regelgeving 
nodig.

Het nieuwe wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor 
nieuwe scholen’ is een stap in de goede richting, 
maar is op zichzelf niet genoeg. Zo zou er meer 
ruimte moeten komen in de financieringsregels 
om een school te mogen starten, in bevoegd-
heidsregelingen (zodat bijvoorbeeld vo-docenten 
mogen lesgeven aan basisschoolleerlingen) 
en in huisvestingsregels (om bijvoorbeeld 
gebouwen anders te mogen inrichten of zelfs 
een school te starten zónder gebouw). Verder 
zouden nieuwkomers begeleid moeten worden 
door experts, die hen ‘door het systeem’ kunnen 
loodsen.  

Startdocument
Het startdocument kan de benodigde trans-
parantie bieden en het proces om een nieuwe 

3.2 Belangrijkste inzichten
Terugkijkend naar het gehele traject zijn er drie 
belangrijke lessen voor het hele onderwijsveld 
te destilleren. Deze lessen zijn mede tot stand 
gekomen in de laatste bijeenkomst van de lerende 
ring. We hopen dat de onderstaande lessen stof tot 
nadenken opleveren en hopelijk ook tot nieuwe 
acties leiden. 

1. Het is te ingewikkeld geworden om een 
kwalitatief goede, innovatieve nieuwe school te 
starten! 

De ervaringen van schoolmakers laten zien dat het 
in de praktijk heel ingewikkeld geworden is om 
een nieuwe school te starten, zeker voor nieuwe 
toetreders. Zij worden afgeschrikt door alle 
regelgeving, en hebben per definitie een flinke 
achterstand op de ervaren schoolbestuurders. De 
informatie om een nieuwe school te starten is 
onvoldoende transparant. Een van de drempels 
wordt gevormd door de hoge en complexe stich-
tingsnormen. En als je over die drempel heen 
bent, doemen nieuwe regels op. Regels die ervoor 
zorgen dat schoolmakers meer bezig zijn met het 
voldoen aan de regelgeving dan aan het uitwer-
ken van hun onderwijsconcept en het contact met 
ouders en leerlingen. Deze regels zijn er met name 

Jammer dat er zoveel wet - en  
regelgeving bij kwam kijken dat er  
voor de schoolmakers misschien 
minder ruimte was om aan de  
inhoud van hun plan te werken… 
 
- Schoolmaker
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zijn om een school te starten. Het startdocument 
moet gaan over de vragen ‘wat is de kern van de 
school?’ en ‘hoe zorg je dat de school kwalitatief 
goed is?’.

Een ander obstakel wordt gevormd door het 
gebrek aan stichtingsruimte en de grote macht 
die daardoor bij de schoolbesturen is komen te 
liggen. De onduidelijkheid over de stichtings-
mogelijkheden gaf veel ruis: veel deelnemers 
dachten aanvankelijk dat ze zelfstandig konden 
stichten als ze de challenge zouden winnen. Dit 
bleek niet zonder meer waar.

Advies: opschoning regels en procedures rond start 
nieuwe scholen.

2. Je hebt iedereen aan één tafel nodig en open-
heid binnen de bestaande verhoudingen

Te vaak wijst de ene partij naar de andere als 
het gaat om ruimte creëren voor innovatie en 
houdt het speelveld zich in een houdgreep. Een 
opening van de bestaande machtsverhoudin-
gen is nodig. Een lerende, constructieve uit-
wisseling waarin alle actoren oog hebben voor 
elkaars belangen en verantwoordelijkheden, 
maar ook gezamenlijk op zoek gaan naar wat 
er mogelijk is. Alleen dan kunnen de scholen 

school te starten wellicht iets simpeler maken. 
Het kan duidelijke kaders bieden waarbinnen de 
innovatieve ideeën ontwikkeld kunnen worden 
en zo aan de voorkant de kwaliteit van het 
schoolconcept versterken. Toch schuilt daarin 
ook het gevaar dat als je van tevoren alles weet, 
er ook inhoudelijke concessies worden gedaan 
aan de voorkant van het innovatieproces zonder 
voldoende overleg met ouders en leerlingen. Er 
is een spanning tussen het op de hoogte zijn 
van de regelgeving en benodigdheden om een 
nieuwe school te starten en het out-of-the-box 
denken wat voor echte innovatie nodig is. Wat 
doen we bijvoorbeeld met ideeën die wel duide-
lijk de behoeften van ouders representeren, maar 
niet passen binnen het systeem?
 
Als je radicaal ruimte wilt scheppen voor inno-
vatie, dan moet er naar onze mening meer tijd 
worden gemaakt om ideeën te ontwikkelen en 
uit te werken, voordat ze aan de haalbaarheid-
stoets worden onderworpen. Het zou veel beter 
zijn als er meer regelingen zouden zijn die juist 
innovatie stimuleert, zodat onderwijs bij de tijd 
blijft én aansluit bij behoeften (zie ook de bijlage 
‘Mogelijkheden en Knelpunten Plannen Onze 
Nieuwe School’).

Maar: het moet natuurlijk ook niet te makkelijk 

Het gaf het gevoel dat wij samen  
streden om de wet- en regelgeving zo 
snel mogelijk up-to-date te krijgen.
 
- Schoolmaker
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kende de challenge een stroeve start en was er 
in het begin sprake van onderlinge argwaan en 
erg veel wij-zij-denken tussen schoolbesturen 
en schoolmakers. Ook het bij elkaar brengen 
van verschillende besturen leverde soms lastige 
situaties op waarbij de kaarten tegen de borst 
werden gehouden, omdat men elkaar toch als 
concurrent ziet. Aan de andere kant hoort het ook 
bij innovatie dat er weerstand is. Als alles soepel 
verloopt is de vraag of je wel echt met innovatie 
bezig bent. De luiken moeten open: iedereen 
moet elkaar kunnen vinden. Tegelijkertijd moet 
er steeds gekeken worden: gaat het nog steeds 
om innovatie en verbetering van kwaliteit? 

Besturen zouden wel meer uitgedaagd moeten 
worden om te vernieuwen. Er moet ruimte zijn 
voor start-ups, voor bijscholing en inspiratie van 
buiten. De kunst voor bestaande scholen is om 
de vernieuwers niet als bedreiging te zien, maar 
om van hen te leren terwijl zij nieuw terrein 
ontginnen. Er moet goed worden geïdentificeerd 
waar vernieuwers en schoolbesturen mee bezig 
zijn, om te kijken hoe ze van elkaar kunnen leren. 
Zo kan de inhoud ook leidend zijn in het onder-
linge gesprek, en kan het politieke krachtenveld 
iets meer achterwege gelaten worden.

Het bijzondere is dat het project Onze Nieuwe 

veel beter gebruikmaken van de denkkracht en 
netwerken van hun leraren, ouders en leerlingen, 
en kunnen ideeën die leven in de samenle-
ving worden gerealiseerd. Als gevolg van Onze 
Nieuwe School – waarin alle actoren tijdens het 
proces meerdere malen bij elkaar kwamen om 
kansen en belemmeringen te bespreken – zijn 
een aantal schoolbesturen nu bereid om enkele 
van de nieuwe toetreders te ‘adopteren’, en zijn 
het ministerie van OCW en de Inspectie van het 
Onderwijs bereid ruimte te creëren in respectie-
velijk bestaande wet- en regelgeving en in het 
toetsingskader. 

Een van de meest waardevolle elementen van 
Onze Nieuwe School was om met het hele veld 
(o.a. lerende ring) en alle stakeholders in een 
vroeg stadium aan tafel te zitten. Je komt er 
alleen met elkaar uit, als iedereen betrokken 
is en zich verantwoordelijk voelt voor de eigen 
rol in het systeem. Het vraagt om de bereidheid 
van schoolbestuurders, gemeente, ministerie en 
Inspectie om constructief op zoek te gaan naar 
creatieve mogelijkheden om nieuwe onder-
wijsconcepten mogelijk te maken. Zo hebben de 
schoolmakers de tussentijdse gesprekken met de 
Inspectie als zeer waardevol ervaren. 

Ondanks deze bereidwilligheid van alle partijen 
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schoolmakers veel ouders en leraren bevinden 
die denken dat het beter kan. Er is een democra-
tiseringsbeweging gaande die vergelijkbaar is 
met ontwikkelingen zoals in de taxi-, voedsel- en 
hotelbranche. 

Daarnaast worden schoolmakers bij het indienen 
van hun nieuwe school al direct uitgedaagd om 
na te denken over hoe zij hun kwaliteit kunnen 
garanderen. Dit is iets wat normaal pas achteraf 
gecontroleerd wordt.

De challenge is een goed instrument om deze 
goede ideeën uit de samenleving op te halen, 
hoewel het wedstrijdelement niet alleen maar 
voordelen heeft. Zo kan het competitiegevoel de 
bereidheid tot kennisdeling onderling tegen-
werken. Terwijl de innovatiekracht juist wordt 
versterkt door het collectief van schoolmakers, 
die zich gezamenlijk hard maken voor bijvoor-
beeld nieuwe regelgeving rondom de 0-18 
scholen. Daarnaast is het openstellen van de 
challenge tot op zekere hoogte goed gelukt, 
maar is nog lang niet iedereen uit de stad 
bereikt. 

Een van de sterke punten van de challenge is dat 
deze buiten de politieke arena is georganiseerd 
en door een neutrale organisatie is begeleid, 

School de discussie over onderwijsvernieuwing 
in Amsterdam een enorme boost heeft gege-
ven. Besturen zijn hierdoor uitgedaagd, wakker 
geschud of geïnspireerd. Het kan ook een goed 
voorbeeld zijn voor besturen in andere steden en 
gemeenten om anders met nieuwe initiatieven 
om te gaan.

Advies: organiseer een jaarlijkse meet-and-greet 
tussen besturen en schoolmakers.

3. Een challenge is een effectief instrument om 
gebruik te maken van de aanwezige denk- en 
doekracht in de samenleving en te komen tot 
schoolplannen van goede kwaliteit

De belangstelling voor het project Onze Nieuwe 
School laat zien dat er bij ouders, ondernemers, 
leraren behoefte is om zich actief te bemoeien 
met het onderwijs. Veel leraren zijn niet langer 
brave uitvoerders van bestaande lesmethodes en 
bestuurlijke beleidsnota’s. Ouders en leerlingen 
zijn niet langer volgzame consumenten van het 
bestaande onderwijsaanbod en kiezen steeds 
vaker voor nieuwe onderwijsvormen, ook als 
deze zich nog niet (helemaal) bewezen hebben. 
Sterker nog: als die nieuwe initiatieven zich niet 
aandienen, nemen ze zelf het initiatief. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat er zich onder de 

Ik heb me écht uitgedaagd gevoeld  
met een plan te komen.

- Schoolmaker
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3.3 Conclusie
Met Onze Nieuwe School heeft de gemeente 
Amsterdam een proactieve ruimte geschept voor 
een vernieuwend onderwijsaanbod dat beter 
aansluit bij de behoeften uit de stad. Daarmee 
is de route om tot een nieuwe school te komen 
– van gevoelde behoefte, via het ontwerp, 
tot de realisatie – grondig verkend en zijn de 
knelpunten op deze route aan de kaak gesteld. 
Bovendien zijn er nieuwe onderwijsconcepten 
ontstaan, het Amsterdamse onderwijsveld is 
een groep schoolmakers rijker en er is een 
nieuw constructief samenspel ontstaan tussen 
alle onderwijsactoren in de stad. We hopen dat 
Amsterdam zijn koplopers positie op het gebied 
van het aanbieden van gevarieerd en innovatief 
onderwijs de komende jaren vasthoudt en als 
voorbeeld wordt gezien voor nieuwe landelijke 
kaders en regelgeving.

die de makelaarsfunctie kon vervullen tussen de 
schoolmakers en alle organisaties met wie zij te 
maken kregen.

Tegelijkertijd is het met deze aanpak uitdagender 
gebleken om de gevestigde schoolbesturen nog 
meer te verbinden met de vernieuwers.

De Schoolmakers-aanpak van de Gemeente 
Amsterdam sluit goed aan bij de tijdgeest, bij de 
emancipatie van ouders, leerlingen en leraren. 
Dit initiatief stimuleert het zoeken naar ruimte 
voor nieuwe onderwijsconcepten en versnelde 
vernieuwing van het bestaande scholenbestand, 
voor meer vormen van eigentijds onderwijs. 
Bestaande schoolbesturen worden zo uitgedaagd 
beter te luisteren naar de stem van het veld. We 
rekenen erop dat de geselecteerde initiatieven 
een reële kans krijgen (van de bestaande school-
besturen en de overheid) hun onderwijsconcept 
waar te maken. De volgende uitdaging is om de 
elementen uit de challenge te verduurzamen: 
hoe kunnen we innovatie in het onderwijs op 
een structurele manier aanjagen, op een manier 
waarbij alle relevante partijen constructief 
betrokken zijn?

Advies: organiseer een netwerk van schoolmakers 
juist nu de challenge is afgelopen.
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Kennisland (CC BY)
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Na afloop van de eindbijeenkomst in de Balie 
en de lerende ring werd de volgende belang-
rijke vraag gesteld: hoe houd je de innovatie 
gaande en hoe kan Amsterdam het ‘geluid van 
buiten’ structureel een plek geven? Niet door 
nogmaals een challenge te organiseren, maar 
door een infrastructuur te organiseren die inge-
bed is in het Amsterdamse onderwijsveld. Samen 
met Pieter Hettema hebben we op basis van 
de ONS-ervaringen nagedacht over een moge-
lijke werkbare aanpak voor het Amsterdamse 
onderwijsveld. Een aanpak die we tot Onderwijs 
Start-up Cyclus hebben gedoopt (zie volgende 
pagina). 

De Start-up Cyclus zorgt ervoor dat er gebruik 
wordt gemaakt van het innovatief vermogen 
binnen de bestaande onderwijssector en van de 
kracht van de samenleving. De achterliggende 
waarden en principes waar innovatie aan moet 
voldoen wordt geformuleerd door een kern-
groep. Een leidende startvraag van de Onderwijs 
Start-up Cyclus zou kunnen zijn: wat zijn de 
uitgangspunten voor een goed onderwijsaanbod 
in de stad? Daarna volgt een korte verkenning 
waarin ook geluiden van leerlingen, ouders en 
docenten worden meegenomen. Deze rijkheid 
van verhalen wordt gezamenlijk geëvalueerd. 
Welke rode draden zijn er te ontdekken, welke 

thema’s vallen op? Waar zitten de blinde vlekken
en welke patronen dienen er doorbroken te 
worden? Zo wordt de vernieuwing daadwerkelijk 
van buiten naar binnen opgezocht en wordt de 
vraag achter de vraag verkend. Hierna volgt er 
een uitnodiging aan de stad om te komen met 
innovaties. Een call-to-action voor goede ideeën 
die kunnen bijdragen aan een oplossing voor 
de gestelde vraag. Na een selectie van de meest 
kansrijke inzendingen worden de ideeën in het 
Amsterdamse onderwijs uitgetest. Na afloop hier-
van worden de resultaten gepresenteerd en waar 
mogelijk door het Amsterdamse onderwijsveld 
geadopteerd. Na een grondige reflectie vind er 
dan weer een nieuwe fase van vraagformulering 
plaats.

De Start-up Cyclus zorgt ervoor dat er continu 
gebruik wordt gemaakt van het innovatief ver-
mogen binnen de bestaande onderwijssector en 
van de kracht van de samenleving. Zo wordt het 
mogelijk gemaakt de opgedane opbrengsten en 
inzichten van Onze Nieuwe School te borgen in 
het Amsterdamse onderwijsveld.

4
Onze Nieuwe  
School voorbij:  
een aanbeveling 
voor hoe verder
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uitdaging bepalen
resultaat: breed draagvlak 
creëren over waarden en 
uitgangspunten

presentatie en adoptie
resultaat: nieuwe oplossing /
aanpak in werking

reflectie
resultaat: lessen en 
leeropbrengsten 
vergaren

gezamenlijk begrijpen
resultaat: overzicht en  
inzichten en gedeeld beeld 
van het vraagstuk

op zoek naar innovaties
resultaat: nieuwe ideeën,  
concepten en scenario’s  
ontwikkelen door gebruik van  
de innovatiekracht van de 
samenleving

innovaties testen
resultaat: zicht op haal-
baarheid, bijstellen waar 
nodig, betrokkenheid

ontdekken
resultaat: nieuwe invals-
hoeken mogelijk maken

Figuur: schematische weergave van stappen voor een structureel innovatieklimaat.

Onderwijs Start-up Cyclus
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Onze Nieuwe School is opgezet en uitgevoerd 
door Kennisland. Kennisland is een onafhankelijke 
denktank voor maatschappelijke vernieuwing en 
ontwikkelt oplossingen voor de vraagstukken die 
zich aandienen tijdens de transformatie naar een 
kennissamenleving. We leren hoe dat moet door 
interventies te ontwikkelen, in opdracht en op 
eigen initiatief. De kennis die we daarbij op- 
bouwen delen we met zoveel mogelijk mensen, 
want kennis krijgt pas waarde als ze gedeeld 
wordt. 

Als stichting gaan we voor maximale impact, 
zonder winstoogmerk, want het publieke belang 
staat bij ons voorop. We ontvangen geen structu-
rele subsidies. Dat maakt ons onafhankelijk, scherp 
en ondernemend. We werken met overheden, 
bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke 
organisaties die onze ambitie delen.

Vanuit Kennisland waren betrokken: Jurjen van 
den Bergh (challengefase), Willemijn de Jong, 
Chris Sigaloff en stagiaire Carmen van Ginkel. We 
werkten samen met Vandejong Creative Agency 
voor het design van de campagne en de website.

Coaches: Pieter Hettema, Frum van Egmond, 
Harry Starren, Marcel Kampman en Arian van 
Rijssen.

Juryleden: Aleid Truijens, Johannes Visser, Tijl 
Koenderink, Monique Volman, Meryem Basoglu 
en Michael Idema

Leden in lerende ring: Menno van de Koppel 
(OCO), Simone de Bakker-Löhner (OCW) Ellen 
Schut (OCW), Arnold Jonk (Inspectie), Irene van 
Dalen (Inspectie), Henriëtte Brouwer (Inspectie), 
Brian Fischel (gemeente), Chantal Langejans 
(gemeente), Laura Thomassen (gemeente), Sofieke 
Dirksen (gemeente), Pieter Hettema (ONS-coach), 
Frum van Egmond (ONS-coach), René Rigter 
(bestuurder STAIJ) en Simon Verwer (leraar  
Hyperion).

Andere partners en partnerorganisaties: Krijn ter 
Beek (VSA), Monique Volman (Hoogleraar onder-
wijskunde UvA), Spring House, Choux, Rik Seveke 
en De Balie, Montessori Kind Centrum Zeeburger-
eiland, Boy van Rossum en Het Kinderpersbureau 
van Geuzenveld en de Kraemerschool.

Onze speciale dank gaat uit naar: Laura Thomas-
sen, Brian Fischel, Chantal Langejans, Sofieke 
Dirksen, Kirsten Slisser-Mills en Moonika Aabner, 
met wie wij intensief en prettig hebben samen-
gewerkt om de uitvoering van Onze Nieuwe 
School mogelijk te maken. Daarnaast zouden 
er geen schoolmakers zijn zonder de durf van 

Organisatie
5

http://www.vandejong.nl
http://www.onzenieuweschool.nl
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Klein Amsterdam
Initiatiefnemer: Judith Fischer
E-mailadres: judithfischer@gmail.com
Website: http://kleinamsterdam.school

Alan Turing School
Initiatiefnemer: Ebel Kemeling
E-mailadres: Ebel.kemeling@spring-associates.
com
Website: http://www.alanturingschool.nl
Twitter: https://twitter.com/A_TuringSchool
Facebook: https://www.facebook.com/AlanTuring-
School 

Samenvattingen van alle vijftien plannen in de 
incubator: 
Die vind je in de bijlage.

wethouder Simone Kukenheim, die deze chal-
lenge uitschreef en altijd bereid was om het 
gesprek met de schoolmakers aan te gaan. Verder 
hebben we enorm veel steun ondervonden aan 
de betrokkenheid en inzet van de coaches en de 
leden van de lerende ring. En tot slot nemen wij 
ons petje af voor alle 124 schoolmakers, die het 
initiatief hebben genomen om te bouwen aan 
een nieuwe school en daarmee onderdeel zijn 
van de schoolmakersbeweging en bijgedragen 
aan het positieve en proactieve discours over 
onderwijs in Amsterdam. 

Winnaars en deelnemers  
kraamkamer
Laterna Magica
Initiatiefnemer: Annette van Valkengoed
E-mailadres: info@obslaternamagica.nl
Website: http://www.obslaternamagica.nl
Twitter: https://twitter.com/bsLaternaMagica

KIEM VMBO
Initiatiefnemer: Kimo Steenaart
E-mailadres: kiem.educatie@gmail.com
Website: http://kiemonderwijs.nl
Facebook: https://www.facebook.com/kiemonder-
wijs

mailto:judithfischer%40gmail.com?subject=
http://kleinamsterdam.school
mailto:Ebel.kemeling%40spring-associates.com?subject=
mailto:Ebel.kemeling%40spring-associates.com?subject=
http://www.alanturingschool.nl
https://twitter.com/A_TuringSchool
https://www.facebook.com/AlanTuringSchool
https://www.facebook.com/AlanTuringSchool
mailto:info%40obslaternamagica.nl?subject=
http://www.obslaternamagica.nl
https://twitter.com/bsLaternaMagica
mailto:kiem.educatie%40gmail.com?subject=
http://kiemonderwijs.nl
https://www.facebook.com/kiemonderwijs
https://www.facebook.com/kiemonderwijs
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1. Laterna Magica 0-18 jaar, nieuwsgierigheid als 
bron - VVE/PO/VO
Laterna Magica, met doorgaande leer- en ontwik-
kellijnen van 0 tot 18 jaar, geen schotten tussen 
kinderopvang en onderwijs.

Verbindingen:
• Tussen onderwijsinhouden, door één visie op 

het stimuleren en volgen van brede kwalifi-
catie, socialisatie en persoonsvorming

• Tussen formeel, binnenschools leren en 
(informeel) leren door het curriculum vak-
overstijgend en verbonden met de wereld in 
te richten

• Tussen kinderopvang, primair en voortgezet 
onderwijs in een doorgaande lijn en zonder 
vroegtijdige selectie door de natuurlijke 
ononderbroken groei van leerlingen als uit-
gangspunt te nemen

• Tussen opleiden en professionaliseren, door 
werkplekleren en teamleren centraal te 
stellen

Ons sociaal-constructivistisch onderwijsconcept 
is het Natuurlijk leren.

2. KIEM – actief onderwijs voor tieners met oog 
voor de specifieke ontwikkelingskenmerken en 
talenten van jongens - VO
Een school afgestemd op het ontwikkelings-
tempo, de interesses, de talenten en de bewege-
lijkheid van (vooral) jongens. Leerlingen krijgen 
bij KIEM de mogelijkheid te ontdekken wat hun 
ambities en talenten zijn en wat zij hiermee 
kunnen bereiken, voor zichzelf als individu en 
in de samenleving. Centraal hierin staan vier 
pijlers: de didactiek (motiverend en doe-gericht), 
maatschappelijke vorming (authentiek leren), 
het leraarschap (naast didacticus vooral ook 
pedagoog) en oudercontact (partnerschap). Dit 
schoolconcept geeft gehoor aan de oproep van 
deskundigen als Lauk Woltring, Louis Tavecchio 
en Jelle Jolles. Het vindt steun op wetenschappe-
lijk-, overheids- en onderwijsniveau, maar bovenal 
steun en herkenning bij veel ouders, professi-
onals uit het onderwijsveld en in de landelijke 
media en vakbladen.

De urgentie van dit onderwijsconcept is duide-
lijk. Deze vorm van onderwijs voorkomt tevens 
voortijdig schoolverlaten. Vanuit de gemeente 
(afdeling jeugd en zorg) is interesse getoond 
voor onderzoek naar het effect van dit onderwijs 
op voortijdig schooluitval bij jongens. Tijdens de 
afgelopen periode heeft zich een netwerk van 

Samenvatting 
ingediende 
startdocumenten 
van incubator- 
initiatieven

Bijlage
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schappelijke ontwikkelingen en voegt te weinig 
waarde toe. Dit geldt voor moeilijker lerende 
kinderen, of kinderen die in bepaalde vakken 
zwak zijn en in andere sterk, maar ook voor de 
zeer getalenteerde leerlingen. Gebaseerd op Alan 
Turing. Hij stond aan de basis van de kunstma-
tige intelligentie en beschikte over een unieke 
combinatie van eigenschappen die wij als lei-
draad nemen voor wat wij onze leerlingen willen 
bijbrengen: rekenen en taal, logica, nieuwsgierig 
denken, abstract denken, inventiviteit, creativiteit, 
maker- vaardigheden, kennisvakken, gezondheid 
en sport, doorzettingsvermogen en het vermogen 
goed met anderen samen te werken.

Vernieuwen betekent vooral: anders organise-
ren. Dat doen wij aan de hand van de nieuwste 
wetenschappelijke inzichten omtrent excellent 
onderwijs, dat bovendien gelijke kansen creëert 
voor kinderen uit verschillende sociale klas-
sen. Zo biedt de Alan Turingschool een traploze 
overgang van primair naar voortgezet onderwijs, 
die een kind op zijn eigen snelheid kan maken. 
Daarnaast willen we een school zijn die beter 
aansluit op het leven van een druk gezin. De Alan 
Turingschool is een integraal kindcentrum, open 
van 8 tot 18 uur, 45 weken per jaar, waar ruimte 
is voor verlengde schooltijd, huiswerk en ont-
spanning. Vier ambities staan centraal: foutloos 

professionals rond dit concept gevormd en is er 
een fundament gelegd voor samenwerking in 
de toekomst. De kwalitatief doordachte aanpak 
maakt niet alleen dat dit plan in Amsterdam 
slaagt maar zal de basis zijn voor een landelijke 
aanpak.

3. Klein Amsterdam: leren in de tussenruimte– PO
Basisschool Klein Amsterdam is Amsterdam in 
het klein. De stad Amsterdam is het startpunt van 
een levensechte, contextrijke en coöperatieve 
leerervaring. Klein Amsterdam is een Tussen-
ruimte waar school, thuis en de stad samen 
komen. Thematisch onderwijs wordt vormge-
geven door leerkrachten, kinderen en ouders in 
co-creatie met externe partners via de beproefde 
Design Thinking methode. Klein Amsterdam 
verbindt, verdiept en verrijkt door de ruimte van 
de school en het onderwijs letterlijk en figuurlijk 
te verbreden. Klein Amsterdam is een plek waar 
iedereen leert en creëert. Centraal binnen basis-
school Klein Amsterdam staan kunst, cultuur en 
bildung.

4. Alan Turing – VVE/PO/VO
De ouders en onderwijsmensen achter de Alan 
Turingschool vinden dat het onderwijs beter 
kan en moet. Het huidige onderwijs sluit onvol-
doende aan op de technologische en maat-
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ming. Leren is ook inzicht krijgen in culturele tra-
dities: filosofie, beeldende kunst, theater, literatuur 
en muziek.

De volgende principes zijn leiden op onze PO-VO 
onderwijsgemeenschap:

• De akademiagemeenschap (zowel leerlingen 
als personeel) vormt een goede afspiegeling 
van de culturele, etnische en sociaal-econo-
mische samenstelling van de buurt waarin de 
school is gevestigd

• Leerlingen leren met elkaar en van elkaar in 
gemende lesgroepen. Dit bevordert uitwisse-
ling en respect tussen leerlingen met verschil-
lende talenten en achtergronden.

• Onderwijs op De Akademia is niet louter 
gericht op het produceren van leeropbreng-
sten, maar beoogt een evenwicht tussen de 
drie doeldomeinen van kwalificatie, socialisa-
tie en persoonsvorming. Leraren stellen zich 
voortdurend de vraag: wat wil ik in ieder van 
deze domeinen bereiken en wat is de meest 
geëigende manier om dit te bereiken.

• Leerlingen worden aangespoord om vragen te 
stellen en breed, kritisch en creatief te denken

rekenen, schrijven en lezen; denkende doeners; 
breed opgeleide wereldburgers, gezondheid

5. Onderwijsgemeenschap 0-18 - VVE/PO/VO
Een onderwijsgemeenschap voor kinderen en 
jongeren van 0 tot 18 jaar, bestaat uit scholen 
voor verschillende leeftijdsfasen, aansluitend op 
de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en 
jongeren, zonder bestaande selectieve drempels. 
Samen leren en werken in betekenisvolle, uitda-
gende en veilige leeromgevingen, is voor ieder-
een, docent en kind/leerling, het uitgangspunt.

• De eerste school: ontdekken en ontwikkelin-
gen (leeftijd o t/m 5 jaar)

• De tweede school: ontdekken, ontwikkelen en 
leren (leeftijd 6 t/m 10 jaar)

• De derde school: ontdekken, ontwikkelen, 
leren en vormen (leeftijd 11 t/m 13 jaar)

• De vierde school: ontdekken, ontwikkelen, 
leren, vormen, ondernemen en kwalificeren 
(leeftijd 14 t/m 17)

6. De Akademia – VVE/PO/VO
Doel is het kind helpen van een ik-gerichte hou-
ding te groeien naar een wereld-gerichte volwas-
sen levenshouding. Naast eindtermen PO en VO, 
besteedt het curriculum aandacht aan domeinen 
maatschappelijke vorming en persoonlijke vor-
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doelen centraal: met activerende didactiek in de 
jaargroep leren en oefenen. Actief, samenwerken, 
denken. Elke leerling op eigen tempo. In Think-
tank kiezen leerlingen uit trainingen en seminars, 
zoals spreekvaardigheid en communicatietrai-
ningen, en oefen we denk- en leervaardigheden. 
In Makerspace onderzoeken we, ontwerpen we, 
maken we dingen en lossen we problemen op. Bij 
Makerspace is de keuzemogelijkheid maximaal 
en zijn de groepen geheel heterogeen. Na zes 
jaar stromen leerlingen uit naar klas 4 of 5 havo, 
klas 4 of 5 vwo of naar het mbo, niveau 3 en 4.

Begripsvorming en diep leren op basis van 
ideeën van Robert Marzano, onderzoeker en 
leraar. Massa maatwerk (Waslander, 2007; 
Schwan & McGarvey, 2011) houdt in dat waar 
mogelijk leerlingen samen les krijgen en tege-
lijkertijd dat leerlingen waar mogelijk op een 
gepersonaliseerde manier kunnen leren

9. De Latijnse School - PO
De Latijnse School is een basisschool voor klas-
sieke vorming vanaf groep 1. De Latijnse School 
beschouwt de beschavingen van Griekenland en 
Rome als het fundament van de huidige West-Eu-
ropese beschaving, omdat die (in tegenstelling 
tot die van Egypte en Mesopotamië – haar voor-
lopers) het bewustzijn gestalte gaven waaruit 

7. De trampoline - PO/VO
Op de Trampoline hanteren we geen specifieke 
onderwijsideologie. We baseren ons onderwijs op 
de onderwijsbehoeftes van onze leerlingen in het 
kader van Passend Onderwijs. We geloven vurig 
dat het volgende voor alle leerlingen werkt: “een 
uitstekende leraar, betrokken en gemotiveerd, 
die ook tijd en ruimte krijgt om een band op te 
bouwen met leerlingen en samen met ze bepaalt 
wat ze verder gaat brengen.” De docenten van 
de Trampoline werken binnen een systeem van 
collectieve autonomie en zijn verantwoordelijk 
voor het ontwerpen van het curriculum conform 
de leerdoelen

De drie pilaren van de trampoline zijn:
• Meer onderwijstijd door te beginnen op 

2-jarige leeftijd, late selectie voor het VO en 
een verlengde schooldag

• Autonome docententeams
• Gesplitste onderwijstijd (80%/20%) waar-

door er aandacht komt voor niet-traditionele 
vakken en hogere-orde denkvaardigheden

8. VIA Marzano: een school voor tien tot zestien 
jaar, met schoolsucces voor iedereen. - PO/VO
Een school voor tieners en pubers van tien tot 
zestien jaar. Op VIA Marzano leren we elke dag in 
drie gelijke blokken. In Essentials staan de kern-
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nome atelier, waar kinderen als gelijken naast en 
met kunstenaars kunnen werken aan hun eigen 
werk.

Kunst en cultuur nemen een centrale plek in en 
vormen het startpunt voor het verdere leren in 
andere vakgebieden. In het atelier krijgen kin-
deren letterlijk en figuurlijk de ruimte om vrij te 
werken en vorm te geven aan hun ervaringen, 
ideeën en gevoelens door middel van verhalen, 
verbeelding, kunst, muziek en beweging.
Het onderwijs is georganiseerd volgens Freinet 
technieken en de organisatie van de onderbouw 
en geïntegreerde voorschoolse voorzieningen 
zijn geïnspireerd op de praktijk van Reggio 
Emilia.

11. Onze Amsterdamse school - PO
Onze Amsterdamse School is een oefenplaats 
voor de echte wereld. Kennis is belangrijk, maar 
het is nog belangrijker wat je er in de echte 
wereld mee kunt doen. Onze Amsterdamse 
School is de beste plek voor leerlingen om zich 
breed te ontwikkelen, de fijnste werkplek voor 
meesterlijke leerkrachten, en de school staat 
open voor ouders om er te werken én om mee 
te werken. Kwalificatie, socialisatie en persoons-
vorming vormen de drie uitgangspunten van het 
onderwijs.

wijk ook nu nog leven en filosofische grondvra-
gen formuleerden die ook nu nog maatgevend 
zijn voor ons. Naast de zes verplichte basisvakken 
krijgt iedere leerling les in programmeren & digi-
tale geletterdheid, filosofie & ethiek, retorica & 
logica, toneel en dagelijks muziek- en bewegings-
onderwijs, gegeven door vakdocenten. Voorts 
worden er vanaf groep 1 meerdere vreemde talen 
geleerd, waaronder Engels en Latijn.

Alle talen, zowel de moderne als de klassieke, 
worden geleerd door de ‘natuurlijke methode’: de 
te leren taal wordt geleerd vanuit die taal zelf, 
zonder te beginnen met grammatica en woor-
denlijsten. Daarnaast worden de talen geleerd 
met de CLIL-didactiek (Content and Language 
Integrated Learning): hierbij vindt het doceren 
van vak-inhoud en de vreemde taal tegelijkertijd 
plaats, bijvoorbeeld bij de vakken gymnastiek, 
muziek, filosofie. De moderne talen worden gege-
ven door native speakers

10. De Vrijplaats - PO
Doen en maken zijn voor alle kinderen belang-
rijke manieren om zich kennis, inzicht en vaar-
digheden te verwerven en zijn onlosmakelijk met 
leren verbonden.

Het kloppende hart van de school is het auto-
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wordt geleerd vanuit vijf perspectieven: een 
wetenschappelijke, maatschappelijke, spirituele, 
ethische en kunstzinnige. Ieder kind start op het 
niveau waarmee het de basisschool verlaat en 
ontwerpt samen met de leraar een eigen leer-
route naar een diploma. 100 leerlingen, 100 per-
soonlijke leerroutes. Met behulp van ICT worden 
de persoonlijke leerroutes georganiseerd.

13. Kairos college, voortgezet vrijeschoolonder-
wijs - VO
Het Kairos College is een school voor actueel 
en vitaal voortgezet vrijeschoolonderwijs voor 
vmbo-t, havo en vwo in een doorlopende leerlijn 
(klas 7 --- klas 12) met Vrijeschool Kairos voor 
basisonderwijs (kleuterklas --- klas 6) en Peuter-
groep Noortje in Amsterdam---Noord.
Kern: vernieuwing en basiswaarden

Onze ambitie tot vernieuwing is in de kern 
gericht op:

• ontwikkeling van een uitdagende individuele 
leerroute

• functioneel en inspirerend gebruik van 
moderne technologie

• circulair denken en handelen: duurzaamheid, 
gezondheid, verbinding tussen natuur en 
cultuur zijn speerpunten voor de school als 

Vijf uitganspunten:

• De leerling krijgt levensecht onderwijs en 
ontwikkeld zich actief op persoonlijk, sociaal 
en cognitief gebied

• De leerkracht heeft oprechte interesse in 
iedere leerling, ontwerpt het onderwijs in 
thema’s en staat in verbinding met de ouders

• De ouders zijn actief verbonden met de 
school, zetten kennis en expertise in, kunnen 
werken en meewerken op school

• De leeromgeving is open, nodigt uit om te 
onderzoeken, experimenteren, te oefenen en 
samen te werken

• De organisatie is professioneel en faciliteert 
bovenstaande zaken op alle punten

Leerlingen werken in thema’s rond 5 werelden:
• Natuur en gezondheid
• Cultuur en historie
• Land, lucht, water en vuur
• Creativiteit
• Techniek en technologie

12. Agora Amsterdam: leren op joúw manier! - VO
Nieuw onderwijsconcept (Agora) dat is bedacht 
door vier schooldirecteuren en gestart in Roer-
mond. Bij dit onderwijsconcept zitten de leer-
lingen van verschillende niveaus bij elkaar en 
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Hoe getalenteerd iemand ook is, er zal toch 
minstens de bekende 10.000 uur geoefend 
moeten worden om een excellent niveau te 
halen;

• Ieder kind te begeleiden op een persoonlijke 
leerweg, om te ontdekken wat haar talent 
is, om te ondersteunen bij het bepalen van 
de volgende stap en uiteindelijk het juiste 
diploma te hebben voor de vervolgopleiding 
na SfE.

SfE is anders georganiseerd en bestaat uit een 
Home Base waar leerlingen bij elkaar komen. 
Naast de traditionele schoolvakken biedt SfE een 
eigen Core Curriculum met 4 domeinen: Personal 
Development, Health & Well-being, Communica-
tion en Analysis & Creativity. SfE biedt tweetalig 
onderwijs (Nederlands en Engels) om zo meer 
van de wereld te ontsluiten. SfE ontsluit Amster-
dam ten behoeve van de ontwikkeling van haar 
leerlingen. In een database worden alle interes-
sante locaties, tentoonstellingen, sportverenigin-
gen, universitaire lezingen, etc. verzameld.

15. Het Forum - VO
Het Forum is een eigentijdse openbare school 
waar vmbo, havo, vwo en mbo samen scholen. 
Het is ook de eerste Amsterdamse middelbare 
school die uitgaat van het pedagogisch-didac-

congruente leergemeenschap en minisamen-
leving.

Brede ontwikkeling met aandacht voor persoon-
lijke ontwikkeling van het kind. Leren met hoofd, 
hart en handen. Naast de leervakken en ICT volg 
je elk jaar creatieve en expressievakken: o.a. 
toneel, schilderen, euritmie en koorzang.

14. School for Excellence - VO
SfE is ontwikkeld door ouders met relevante 
ervaring in onderwijs en daarbuiten, die de 
handen ineen hebben geslagen om talent te ont-
wikkelen. SfE is een school die in samenwerking 
met ouders een persoonlijke leerweg ontwikkeld 
voor ieder kind, opdat haar talent tot volle bloei 
mag komen.

Wat is ons doel?
Om ieder kind zo’n kans op ontwikkeling te geven 
willen we drie dingen doen:
• De diversiteit van het schoolaanbod gigan-

tisch vergroten door de hele stad te ontslui-
ten. Zo hebben jongeren veel meer kans om 
te ontdekken waar hun aanleg of interesse 
ligt wanneer dit deels buiten de traditionele 
schoolvakken ligt;

• Ruimte bieden om voldoende tijd en arbeid 
te stoppen in de ontwikkeling van talent. 
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• De school betrekt ouders actief bij de school-
loopbaan van hun eigen kinderen én bij 
schoolontwikkeling in brede zin. Samen met 
ouders ontwikkelt het team van Het Forum 
een eigentijdse visie op medezeggenschap.

tisch concept Ontwikkelingsgericht Onderwijs 
(OGO). Het concept voor Het Forum is tot stand 
gekomen in samenspraak met zo’n vijftig betrok-
ken leraren, schoolleiders, onderwijskundigen, 
beleidsadviseurs, ondernemers en ouders.
De kern van Het Forum is samen scholen. We 
vinden het belangrijk dat leerlingen elkaars 
achtergronden en vaardigheden leren kennen en 
waarderen. Concreet houdt dit in: We combineren 
algemeen vormend onderwijs met beroepsoplei-
dingen. Uitgaand van de gelijkwaardigheid van 
hoofd- en handwerk, moedigen we alle leerlingen 
aan om zowel algemeen vormende als beroeps-
gerichte kennis en vaardigheden op te doen:

• In thematische projecten wordt vakover-
stijgend gewerkt en is veel aandacht voor 
samenwerken en samen leren met leerlingen 
uit verschillende leerjaren en niveaus;

• Leerlingen bepalen samen met hun mentor 
en hun ouders hun leerdoelen en individuele 
leerroutes. Ze volgen vakken op hun eigen 
niveau en werken binnen de projecten aan 
opdrachten die aansluiten bij hun kennen en 
kunnen;

• Docenten ontwikkelen het onderwijs in 
teams en in samenspraak met partners uit de 
stad (bedrijven, maatschappelijke en cultu-
rele instellingen);
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November 2015
Gemeente Amsterdam, OCW, Inspectie

Een school van 0-18/ Onvolledige scholen (10-14)
Je mag een school van 4-18 starten (of andere 
combinaties van verschillende scholen) maar je 
mag de bekostiging niet mixen (art. 148 WPO 
en art. 99 WVO). Het zijn juridisch en adminis-
tratief dus aparte scholen (kinderopvang/po/
vo/mbo). Je mag de vo-bekostiging bijvoorbeeld 
alleen besteden aan het vo. Ook moet je borgen 
dat de leerlingen die ingeschreven staan bij de 
po-school les krijgen van po-bevoegde docenten 
enzovoort.

OCW geeft aan dat een school van 10-14 nu 
wettelijk niet mogelijk is. Een mogelijkheid is 
wellicht om een samenwerking met een po- en 
een vo-school aan te gaan en via de structuur 
van een langdurige schakelklas/kopklas (http://
www.kopklasamsterdam.nl/) van start te gaan. 
Verder kan de optie van de vrije scholen verder 
uitgezocht worden: naast een po-school een 
aansluitende vmbo-school starten.

Er zijn twee routes om tot een school van 0-18 te 
komen: 

• De Experimentenwet (als je aantoont dat je 

experiment niet past in de huidige wetten. 
Houd er wel rekening mee dat een experi-
ment niet voor eeuwig is en dat je er geen 
extra bekostiging mee kunt aanvragen). De 
Inspectie zoekt uit hoe de Experimentenwet 
het best benut kan worden. Gemeente post 
de voorwaarden op Slack. 

• Lobby bij OCW om wetswijziging in gang te 
zetten. Er is er een bestuurlijke krachtenbun-
deling van 26 schoolbesturen bij OCW langs 
geweest om de ruimte voor ‘tienerscholen’ 
(10-14) aan te kaarten. Henk Post is aan-
voerder. Zij zitten in hetzelfde stadium als de 
schoolmakers en bestaan uit kleine initia-
tieven die al de reguliere po/vo-structuur 
doorbreken, en vooral scholen die hier iets 
mee willen. Esprit en STWT doen in Amster-
dam al mee.

Les op andere plekken volgen
In het vo geeft de regeling onderwijstijd (https://
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/school-
tijden-en-onderwijstijd/nieuws/2014/05/16/
nieuwe-wet-maakt-meer-maatwerk-en-flexibele-
indeling-van-de-lesuren-mogelijk) mogelijkhe-
den om les op andere plekken te volgen dan op 
school. Voor de Inspectie is het van belang dat 
leerlingen ‘overwegend’ op de hoofdlocatie zijn, 
je kunt dus niet een halfjaar in het buitenland 

Uitwerking 
Mogelijkheden en 
Knelpunten Plannen 
Onze Nieuwe School
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lijk geen aanvullende sollicitatie-eisen stellen 
naast het schooladvies (art. 4. Inrichtingsbesluit 
WVO).

Flexibele openingstijden
Een leerling moet de school bezoeken als er 
onderwijs voor hem wordt aangeboden, en mag 
(behoudens de uitzonderingen zoals ziek zijn en 
religieuze verplichtingen) geen vrij buiten de 
vakanties (art. 2 leerplichtwet). De schoolvakan-
ties moeten worden gepland conform de regeling 
vaststelling schoolvakanties. Naar keuze vakantie 
opnemen mag dus niet onder de huidige regel-
geving. 

We hebben bij de Inspectie en OCW getoetst of 
dit nog kon onder de pilot flexibele onderwijstij-
den. Zie school in Zandvoort: 
http://www.trouw.nl/tr/nl/4556/Onderwijs/arti-
cle/detail/4108580/2015/07/27/In-de-zomer-
naar-school-daarna-op-vakantie.dhtml 
en recente quickscan Onderwijsraad:  
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2015/
quickscan-flexibilisering-in-het-primair-en-voort-
gezet-onderwijs/item7335

Over deze pilot gaat binnenkort een brief naar 
de Tweede Kamer; de pilot is nu afgelopen dus 
nieuwe scholen kunnen niet meer aan meedoen. 

gaan zitten met leerlingen maar les op andere 
plekken is wel mogelijk. 

Hierbij geldt wel dat er voor de Inspectie en 
de gemeentelijke Huisvesting een hoofdlocatie 
moet worden aangewezen; die andere plekken 
hoeven niet per sé schoolgebouwen te zijn. De 
Inspectie voorziet geen probleem als leerlingen 
tijdens inspectie op de hoofdlocatie aanwezig 
zijn. 

Leeftijden in het po
Leerlingen moeten het po in principe in 8 jaar 
kunnen doorlopen (art. 8 WPO), en een leerling 
mag vanaf 4 jaar worden toegelaten (art. 39 
WPO). Een leerling mag op een po-school zijn 
ingeschreven tot en met het schooljaar waarin 
hij/zij 14 wordt (art. 39 WPO).

Exellente regelluwe scholen
Om voor het experiment regelluwe scholen in 
aanmerking te komen, moet je twee keer excel-
lent zijn geweest. Dat kan dus nog niet voor 
Schoolmakers.

Aanvullende voorwaarden stellen
De scholen die voortvloeien uit Onze Nieuwe 
School zijn bedoeld voor alle leerlingen van 
Amsterdam. Een zelfstandige school mag wette-

http://www.trouw.nl/tr/nl/4556/Onderwijs/article/detail/4108580/2015/07/27/In-de-zomer-naar-school-daarna-op-vakantie.dhtml
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terug naar begin

Stichtingsruimte
Er is in Amsterdam niet veel stichtingsruimte, 
daarom werkt OCW ook (met onze input) aan een 
nieuw wetsvoorstel. Wel is er in de stad ruimte 
voor innovatie en het beter aansluiten op de 
wensen van ouders en leerlingen. Wil je toch een 
school stichten, dan heeft OCW nog een tip: je 
kunt belangstellingspercentages optellen om tot 
stichtingsruimte te komen.

Overigens waren de uitkomsten van de pilot niet 
over de gehele linie positief. Wil je het door-
voeren, dan moet je zeker weten dat je niet het 
stelsel negatief beïnvloedt. 

Versnellers
Sommige leerlingen mogen versnellen als zij 
daar klaar voor zijn (denk aan de hoogvlieger die 
op zijn tiende naar de middelbare school gaat). 
Het moet passen bij het individuele kind. Je kunt 
als school in je statuten opnemen dat al je leer-
lingen maatwerk krijgen. In de WPO is vastgelegd 
dat de basisschooldirecteur bepaalt wanneer het 
kind klaar is voor middelbare school. Een leerling 
hoeft niet een verplicht aantal jaar te doen over 
het curriculum van de school, maar de school 
moet wel een volledig curriculum en aantal 
schooljaren aanbieden. Lessen volgen op andere 
middelbare scholen mag niet (valt niet onder de 
regeling uit art. 6h WVO en art. 15 WPO).

Les voor ieder kind
Het is voor de wethouder van belang dat de 
scholen van de schoolmakers toegankelijk zijn 
voor iedere leerling. Sollicitatieplicht: een zelf-
standige school mag geen aanvullende sollici-
tatie-eis stellen naast het schooladvies. (art. 4 
inrichtingsbesluit WVO).


