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Als enige in het Groene Hart heeft
het Woerdense Futura College
voor praktijkonderwijs het schild-
je Big Picture Learning op de ge-
vel. Wat houdt dat onderwijsidee
in? ,,Een puber is geen trechter
waarin je de leerstof kunt gieten.’’
Directeur André Dokman: ,,In
Nederland kom je dit concept nog
weinig tegen. Er zijn nu veertien
scholen lid van de landelijke ver-
eniging. Zelf zijn wij bijna vijf jaar
geleden begonnen met Big Picture
Learning. In de Verenigde Staten
bestaat BPL al langer. Het is ruim
twintig jaar geleden in Providence
op Rhode Island begonnen. Aan-
leiding was het enorme aantal
dropouts, met wie het na het ver-
laten van de school verkeerd ging.
De vraag rees hoe je het onderwijs
zó kunt inrichten dat je een leer-
relatie aangaat zodat de student
alsnog z’n school afmaakt. De
vraag was ook hoe leerlingen van
hun fouten konden leren.’’

Geen vast format
Anders dan scholen met onder-
wijs volgens Jenaplan, Dalton of
Montessori is Big Picture Learning
geen ‘vastomlijnd format’, aldus
Dokman. ,,Erachter zit de overtui-
ging dat een leerling veel meer ge-
motiveerd is als hij de eigen doe-
len voor ogen heeft. Daarom pro-
beren we een relatie te leggen met
wat ze later willen worden.’’
Adjunct-directeur Carolien 

Gerritsen: ,,In BPL hanteren we de
drie R’s. We denken dat je pas tot
de kern van het onderwijs door-
dringt als de relaties tussen docent,
leerling en ouders goed zijn. Daar-
om krijgt iedere leerling drie jaar
lang dezelfde mentor. Deze leert
de student heel goed kennen en
gaat met hem doelen stellen. Aan
de hand van wat de student wil
worden, wordt duidelijk wat er
nodig is om die passie te volgen.’’
Het wil niet zeggen dat de stu-
dent ‘dan maar wat mag doen’.
,,Vakken als taal en rekenen blij-
ven gewoon nodig en zijn dus ver-
plicht. We proberen met BPL te
bereiken dat de leerling inziet
waaróm zo’n vak relevant is. Dat is
de tweede R. Bij ons leer je leren
in de echte wereld. Als de student

iets met treinen wil, gaan we let-
terlijk naar het station om uit te
zoeken hoe het precies werkt. Zo
ziet een leerling dat hij dat reke-
nen nodig heeft. En dan leer je veel
beter dan uit een boekje met ver-
plicht lesstof ’’, schetst Gerritsen.
De derde R in het systeem is 

rigor, wat zich het beste laat verta-
len in diepgang in het werk van de
leerling. Dokman: ,,We willen

hem uitdagen een volgende stap te
zetten, z’n ambitie aan te spreken.
Hij wordt uitgedaagd zoveel mo-
gelijk uit zichzelf te halen door als
team uit te stralen dat we vertrou-
wen hebben in wat hij doet.’’
De meeste leerlingen zitten vier
tot zes jaar op het Futura College,
de meesten tot hun achttiende. Na
drie jaar kiezen ze een vak of rich-
ting, bijvoorbeeld consumptief,
logistiek, hout, metaal of groen.
Dan is niet langer de mentor, maar
de vakleerkracht de vaste begelei-
der. Dokman: ,,Deze docent doet
ook de stagebegeleiding. Voorheen
waren er stagebegeleiders, maar
we vinden de koppeling van leer-
ling en vakdocent beter.’’
Is al effect te zien van deze ver-
anderde aanpak? De groei van 169

leerlingen in 2012 naar 244 nu zegt
volgens Dokman wel wat. ,,En ze
komen overal vandaan; tot Wilnis,
Maarssen, Harmelen, Montfoort
en Oudewater aan toe.’’
Gerritsen: ,,Het is niet te meten,
maar onze indruk is dat we als
school fijnere mensen afleveren
die veel bewuster met hun toe-
komst bezig zijn. Er zit veel meer
in die koppies dan je in eerste in-
stantie denkt. De school is van
hun zelf, zij bepalen zelf wat ze
willen leren. Dat is in het eerste
jaar vaak nog niet het geval, dan
moet je ze echt aan de hand ne-
men. In het vijfde jaar daarentegen
staat er een heel andere persoon.
Hij of zij zegt: Dit wil ik leren, help
mij daarbij. Ik vind dat geweldig
om te zien. Heel gaaf.’’

‘Als je weet wat je passie is, wordt
duidelijk wat je ervoor nodig hebt’
Niet louter

blokken om die

cijferlijst. Met Big

Picture Learning

werkt de leerling

naar z’n ideaal toe.
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Als de leerling 
ziet dat hij rekenen
nodig heeft, leert 
hij veel beter
–Carolien Gerritsen
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