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De rebellenclub
Netwerk arrangeurs
tekst en fotografie leonie barnier

Ze begonnen als rebellenclub en volgens
sommigen zijn ze dat nog steeds, omdat ze
moeten opboksen tegen de ‘stroperigheid van
de formele kanalen’ en omdat ze nog steeds
heel eigenzinnig gevraagd en ongevraagd hun
adviezen geven. Waarschijnlijk wist geen enkel
college van bestuur van de oprichting van de
groep twee jaar geleden. Sommige leden wor
den voor hun inzet gefaciliteerd door de school,
anderen doen het in eigen tijd. Maar volgens
Bert Plaat zijn ze nu toch “behoorlijk geaccep
teerd als volwaardige partners om ictleren in
aoconderwijsland te professionaliseren”.
Want dat is waarvoor ze zo’n vier keer per jaar,
in wisselende samenstelling, bij elkaar komen:
om gezamenlijk digitaal lesmateriaal te ont
sluiten en om dat materiaal te delen. Dat doen
ze door met een groep enthousiastelingen die
met beide benen op de werkvloer staan kennis
en vaardigheden uit te wisselen.
Keurmerk
Er is heel veel digitaal lesmateriaal beschik
baar, maar in de praktijk is dat niet altijd vind
baar. Verder sluiten de arrangementen waarin
het materiaal geordend is niet altijd aan bij de
leerlijnen van de leerlingen en gaan de arran
gementen soms niet verder dan een rijtje al
dan niet bruikbare links. Deze club mensen,
het arrangeursnetwerk, wil de kwaliteit van
arrangementen verbeteren en ze verspreiden
over de scholen. Behalve veel uitwisseling –
waar ieder voor zich en voor zijn of haar school
voordeel mee deed –, leverde het een lijst op
met 240 Wikiwijsleerarrangementen die de
afgelopen jaren zijn gemaakt binnen groen
onderwijs. Daarnaast hebben de arrangeurs
een opzet gemaakt voor een keurmerk met cri
teria om de arrangementen te kunnen beoor
delen op bruikbaarheid.
Invalshoek
Allemaal nerds, zou je denken. Nee dus. Jan
Barth de Vreede, Arie van de Graaf en Rob van
Genderen zijn inderdaad technisch sterk
onderlegd. Maar de meesten zijn gewoon
docent en lang niet allemaal in de ict en zij
hebben dus wel eens last van te veel ictjargon.
20

vakblad groen onderwijs 5

Maar het gaat erom van elkaar te leren. Dus
gaan de technici de overige leden nog trucs
leren om arrangementen beter werkbaar en
aantrekkelijk te maken. Dit wordt een online
uitwisseling, net zoals de tussentijdse discus
sies via de LinkedIngroep ‘Leren met ict in
groen onderwijs’. Behalve technici en arran
geurs maken uitgever Jan van Driel van het
Ontwikkelcentrum en onderwijskundige Annet
Scholten deel uit van de groep. Aan Annet de
taak om het beste van de invalshoek van de
uitgever en die van de docent bij elkaar te
brengen of te houden. “Ze zorgt voor onder
wijskundige kwaliteit”, vindt Bert.
Verontrustend
Zo heeft ieder zijn kwaliteiten: er is creativi
teit, nuchterheid en geduld. De één brengt
structuur, de ander denkt in oplossingen en de
volgende zorgt dat de groep waar nodig weer
met beide benen op de grond komt. En er is
Harm Geert Moesker, samen met Bert Plaat
initiatiefnemer en voorzitter. “Kort door de
bocht en zwartwit, maar hij maakt wel
meters,” vindt Bert, “en hij is de beste arran
geur van Nederland!” Wat hen bindt is hun
gedrevenheid en de humor.
Wat opvalt is hun leeftijd. “De initiatiefnemers
zijn de vijftig ruim gepasseerd en de leden zijn
niet de jonge flitsende docenten. Toch bijzon
der dat ‘die ouwen’ vooroplopen in een ver
nieuwing rondom tablets en digitale arrange
menten”, vindt Cor Duim. Peter Nugter vindt
“het grijzehoofdengehalte verontrustend
groot.” Er is zorg voor de toekomst. Over vijf
tot zeven jaar is een groot gedeelte van de
groep niet meer werkzaam. De groep is zich
daarom aan het formaliseren. Er is een plan
voor een structurele aanpak om Wikiwijs
arrangementen een kwaliteitsslag te geven en
ze te verspreiden over het groen onderwijs. Als
u daar straks gebruik van maakt, denk dan
even aan deze rebellen.
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staand van links naar rechts: Rob van Genderen (Groen Kennisnet), Annet Scholten (Scholten
onderwijskundig advies), Ed van den Heuvel (Wellantcollege), Arie van de Graaf (AOC Oost), Jan Barth
de Vreede (Kennisnet), Peter Hilbers (Clusius College), Harm Geert Moesker (AOC De Groene Welle),
Cor Duim (Groenhorst College), Peter Nugter (De Groene Welle), Chantal ter Steege (AOC Oost)
Zittend van links naar rechts: Thijs Heijman (Citaverde College), Wiebe Nijlunsing (Van Hall
Larenstein), Bert Plaat (AOC Friesland)
Niet op de foto: Alex van Essen (Wellantcollege), Bert de Vette (Wellantcollege), Erwin van Pelt
(AOC Terra), Han de Feijter (Edudelta College), Han Matla (Kennisnet), Ingrid Busser (Helicon
Opleidingen), Jan van Driel (Ontwikkelcentrum), John Hanswijk (Kennisnet), Marjon ten Haring
(Groenhorst College).

Heeft u een suggestie voor
een team? Meld het aan via
info@groenonderwijs.nl.

‘We zijn niet de jonge
ﬂitsende docenten’
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