
‘Inspirion – inspiratie voor dromen’ kopt de kleurrijke folder over het onderwijsconcept van Aloysius 
De Roosten in Eindhoven. Leerlingen houden de ontwikkeling van hun vaardigheden bij in het digitale 

portfolio Simulise. Het competentiediagram dat daaruit voortvloeit is het startpunt van de ‘hoe-gaat-het-

gesprekken’, die de traditionele 10-minuten-gesprekken op de school hebben vervangen.

A
loysius De Roosten is een kleine school met zo’n 400 leerlin-
gen. Op deze school voor mavo en determinatie onderbouw 
vmbo-k/g/t werken leerlingen in inspiratielabs onder meer 
aan projecten die aansluiten bij de 21e eeuwse vaardigheden. 

Zo krijgen ze beter inzicht in de wereld om hen heen en in zichzelf. Er 
heerst een levendige sfeer als ik met Anouk Beek meeloop door het 
gloednieuwe, lichte gebouw. We zijn op zoek naar een plek waar we 
in gesprek kunnen gaan over Inspirion, het onderwijsconcept van de 
school. In het Talenlab voeren een paar leerlingen met het boek op 
schoot in gemakkelijke fauteuils een gesprek. In het lab Mens en Maat-
schappij wordt aan een tafel gewerkt aan een werkstuk. Twee kinderen 
zitten heerlijk wiebelend op grote wereldbol-zitzakken. Een meisje zit in 
een hoek geconcentreerd te tikken op haar iPad.

Anouk Beek is docent lichamelijke opvoeding, ondersteuningscoördi-
nator en docentencoach. Ook onderwijsvernieuwing behoort tot haar 
taken. Momenteel houdt ze zich onder meer bezig met de invoering 
van Simulise waarmee de school sinds dit schooljaar werkt. Simulise is 
een digitaal platform waarmee je de ontwikkeling van vaardigheden 
van leerlingen zichtbaar kunt maken. “Dat doe ik natuurlijk niet in mijn 
eentje”, zegt ze bescheiden als we een plek hebben gevonden waar we 
rustig kunnen praten. “We werken met z’n allen aan de ontwikkeling van 
vaardigheden binnen ons onderwijs en aan de invoering van dit digitale 
portfoliosysteem.”

Inspirion
De bouw van een nieuwe school was de aanleiding om na te gaan 
denken over een nieuwe vorm van onderwijs. Maar al op de oude 
locatie werd gestart met het nieuwe onderwijsconcept Inspirion, vertelt 
Anouk. “We wilden af van alleen traditioneel klassikaal onderwijs en 
hebben nagedacht over andere lesvormen waarmee we een inspire-
rende leeromgeving konden neerzetten. We wilden uitdagend onderwijs 
waarbij leerlingen bijvoorbeeld aan projecten werken waardoor ze niet 
alleen kennis opdoen, maar ook vaardigheden ontwikkelen.”

In het nieuwe schoolgebouw zijn vier inspiratielabs ingericht: Mens en 
Natuur, Mens en Maatschappij, Kunst en Cultuur en het Talenlab. Elk 
lab heeft een aantal gewone lokalen met tafels en stoelen en een vrije 
ruimte met gezellige zitplekken en loungehoeken. Leerlingen werken 
er bijvoorbeeld in klassenverband, samen of zelfstandig aan projecten 
waarbij meerdere vakken aan bod komen. De gedachte hierachter is dat 
leerlingen zo beter inzicht krijgen in de wereld en in zichzelf, waardoor 
ze voor de toekomst betere keuzes kunnen maken en meer plezier 
hebben op school.

“We vinden het belangrijk om naar het gehele kind te kijken en niet 
alleen naar cijfers”, vervolgt Anouk. “Competenties, zoals 21e eeuwse 
vaardigheden, sluiten aan bij die gedachte. We hebben daarom zeven 
vaardigheden gekozen die belangrijk kunnen zijn bij een vervolgoplei-
ding, bij sollicitaties of in het latere werkleven en hebben die verwerkt in 
het concept. De vraag was alleen nog hoe we de ontwikkeling van vaar-
digheden in kaart konden brengen, zodat groeimogelijkheden zichtbaar 
worden en we een gezamenlijk startpunt hebben voor een gesprek.”

Vaardigheden
Vorig schooljaar is Aloysius De Roosten gestart met vaardigheden 
binnen het concept Inspirion. Daar zijn veel gesprekken, vergaderingen 
en bijeenkomsten aan voorafgegaan. Anouk: “Eerst moesten we kiezen 
welke competenties wij in ons onderwijs centraal stellen. We hebben 
uiteindelijk voor vaardigheden gekozen waarvan wij vinden dat ze 
leerlingen helpen in hun latere leven en die passen bij de visie van Ver-
eniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) waarbij we zijn aangesloten: 
goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen.”

Voor de zeven gekozen competenties samenwerken, onderzoeksvaar-
digheden, communiceren, creativiteit, zelfstandigheid, ICT-vaardigheden 
en burgerschap hebben de docenten rubrics ontwikkeld. Vervolgens 
was het de vraag wanneer en in welk lab aan de verschillende compe-
tenties zou worden gewerkt. Anouk: “Daarin zijn we nog aan het zoeken. 
We willen niet geforceerd opleggen dat elk lab bijvoorbeeld met ICT-
vaardigheden bezig moet zijn. Daarom brengen we nu in kaart wat er in 

de verschillende labs gedaan wordt en welke vaardigheden daarbij aan-
sluiten. Uiteindelijk willen we hierin een heldere lijn aanbrengen, zodat 
alle vaardigheden aan bod komen en er een mooie samenhang ontstaat 
van aangeboden werkvormen. En om het voor iedereen behapbaar te 
houden, hebben we afgesproken dat we voorlopig binnen een lab per 
periode één competentie aan bod laten komen.”

Digitaal portfolio 
Om hun vaardigheden aan te tonen, werkten leerlingen vorig schooljaar 
nog met een papieren portfolio. “Hoe mooi ook, praktisch was het niet”, 
vindt Anouk. “Leerlingen moesten altijd hun mapje bij zich hebben en 
het is natuurlijk heel vervelend als een portfolio kwijtraakt. Daarom 
ben ik op zoek gegaan naar een digitale variant en sinds dit schooljaar 
werken we met Simulise.” In Simulise kunnen leerlingen hun portfolio en 
de ontwikkeling van hun vaardigheden bijhouden. Er staan vaste rubrics 
in, onder andere van alle 21e eeuwse vaardigheden en de LOB-vaardig-
heden, maar je kunt er ook je eigen rubrics in plaatsen, zoals Aloysius 
De Roosten heeft gedaan. Leerlingen evalueren zichzelf, maar kunnen 
ook feedback vragen aan anderen. Dat kunnen docenten zijn, maar ook 
ouders, klasgenoten of vrienden.

“Het eigenaarschap van het portfolio ligt bij de leerlingen, waardoor 
hun verantwoordelijkheid groeit”, legt Anouk uit. “En wanneer je al een 
tijdje bezig bent in dit digitale portfolio, kun je een competentiediagram 
printen dat in één oogopslag laat zien hoe een leerling ervoor staat wat 
betreft de ontwikkeling van vaardigheden.” In Simulise kunnen leerlin-
gen ook foto’s en documenten uploaden van buitenschoolse activiteiten 
die iets laten zien over een vaardigheid, zoals een bezoek aan een 
museum, een sportactiviteit of een bijbaantje. Zo bouwen leerlingen een 
mooi portfolio op om mee te nemen naar het vervolgonderwijs. 

Hoe-gaat-het-gesprekken
In plaats van de gebruikelijke tien-minuten-gesprekken worden er op 
het Aloysius De Roosten ‘hoe-gaat-het-gesprekken’ gevoerd. De leerling 
heeft daarbij de regie en leidt het gesprek op basis van het portfo-
lio en het competentiediagram. Aan de ouders en mentor vertelt hij 
waar hij trots op is en waarin hij nog wil groeien. Anouk: “In de laatste 
hoe-gaat-het-gesprekken hebben we stilgestaan bij de competentie 
zelfstandigheid. Leerlingen hebben hun ouders en mentor uitgenodigd 
om de rubrics digitaal in te vullen. De leerlingen kregen van tevoren een 
paar vragen mee, zodat ze zich konden voorbereiden. Dat waren vrucht-
bare gesprekken. Als mentor stel je bijvoorbeeld een vraag als: Waarom 
denk je dat je ouders dit zo in de rubric hebben aangegeven? Een leer-
ling denkt hier dan over na en kan tot inzichten komen.”

Simulise maakt de ontwikkeling van vaardigheden inzichtelijk, maar 
wat er daarna mee gedaan wordt is aan de leerling en de docent. “De 
nadruk in het hoe-gaat-het-gesprek ligt veel meer op de ontwikkeling 
van leerlingen”, legt Anouk uit. “Mentoren en docenten hebben nu vooral 
een coachende rol, waarbij het belangrijk is om open vragen te stellen 
en niet meteen antwoord te geven op vragen van een leerling. Als je 
doorvraagt komt een leerling vaak zelf op een antwoord, wat natuurlijk 
veel meer effect heeft dan dat je het voor de leerling invult. Je krijgt zo 
heel waardevolle gesprekken met leerlingen.”

Faciliteren, begeleiden en trainen
Om ervoor te zorgen dat docenten en leerlingen digitaal kunnen werken 
en het digitale portfolio kunnen gebruiken, zijn er karren voor laptops en 
iPads op school. “We zijn gestart met iPads”, vertelt Anouk. “Maar daarna 
hebben we ook laptops aangeschaft, omdat je op een iPad minder 

Meer weten? 
Over het onderwijsconcept Inspirion: 
aloysiusderoosten.info/De-school/Onderwijsaanbod/Inspirion
Over het digitale portfolio Simulise: simulise.com 
(ook voor een gratis demo)

Download gratis rubrics van de 21e eeuwse  
vaardigheden of de LOB-vaardigheden op  
competentiemeter.com

Het competentiediagram 
laat in één oogopslag  
zien hoe een leerling  
ervoor staat

6 Tips voor het starten van vaardighedenonderwijs

1. Neem de visie van de school als uitgangspunt
Neem de visie van de school als uitgangspunt bij de keuze van 
vaardigheden. Is onderzoekend leren een speerpunt op je school? 
Dan is de vaardigheid ‘onderzoek doen’ een mooie om mee te nemen.

2. Neem alle betrokkenen mee in de ontwikkeling
Neem iedereen mee in de ontwikkeling en hou betrokkenen op 
de hoogte. Zorg bijvoorbeeld voor posters, informatieve mails en 
presentaties. Deel zowel successen als leerpunten.

3. Begin klein
Vaardighedenonderwijs staat niet van de ene op de andere dag op 
poten, dus begin klein. Start bijvoorbeeld in een aantal klassen of 
begin met één of twee vaardigheden. Zo voorkom je dat docenten 
afhaken.

4. Vergeet niet iets met de inzichten te doen
Simulise maakt de ontwikkeling van vaardigheden inzichtelijk. 
Vervolgens is het belangrijk dat je er iets mee doet. Denk 
bijvoorbeeld aan het coachen van leerlingen en het stellen van 
vragen als: welke volgende stap zou je kunnen zetten? Wat zou je 
nog willen verbeteren? Simulise kan ook goed ingezet worden voor 
loopbaanoriëntatie (LOB).

5. Je hoeft het wiel niet helemaal zelf uit te vinden
Anderen gingen je voor, doe daar je voordeel mee. Ga bijvoorbeeld 
eens op een school kijken waar al aan vaardigheden wordt gewerkt. 
Of laat docenten trainen in het werken met vaardigheden binnen je 
onderwijs.

6. Hak knopen door
Het is goed om iedereen bij de ontwikkeling van vaardigheden 
te betrekken, maar op een gegeven moment moet je knopen 
doorhakken over bijvoorbeeld de inhoud van een rubric.

makkelijk kunt typen. En omdat het wifi-
netwerk intensiever gebruikt wordt, zijn er 
wifi-punten bijgekomen.”
Daarnaast is ervoor gezorgd dat docenten 
werden getraind. Anouk: “Toen we begon-
nen, heeft Simulise een training gegeven voor 
docenten en beheerders. Inmiddels geef ik zelf 
lessen in het gebruik van het digitale portfolio 
– zowel aan leerlingen als aan docenten. Verder 
maken we gebruik van externe onderwijson-
dersteuners die met ons meedenken, soms bij 
teamgesprekken aanwezig zijn en ons begeleiden 
bij het aannemen van een coachende houding bij 
vakdocenten en mentoren.”
Docenten herinneren leerlingen er regelmatig aan het portfolio te 
gebruiken – ook buiten school. “Een collega van mij zegt altijd: ‘Stimu-
lise’ je leerlingen om het portfolio te vullen met relevante bestanden”, 
lacht Anouk. “En hun telefoon hebben ze altijd bij zich, dus een foto 
maken en uploaden in het portfolio kan overal en altijd.” 

‘Onderwijs in vaardigheden 
vinden wij erg belangrijk’
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