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JCU:een werkplaats voor inhou-

delijke vernieuwing van betaonderwijs
HetJuniorCollege Utrecht biedt uitdagend betaonderwijs aan 100 gemotiveerde leerlingen in 5 en 6
vwo afkomstig van 26 partnerscholen.ln dit artikel beschrijven we een tweede functie van het JCU,
namelijk als werkplaats voor inhoudelijke vernieuwing van de betavakken.ln deze werkplaats ontwikkelenwe onder andere modules voor het nieuwe betavak Natuur Levenen Technologie.
. Ton van der Valk en Sanne Tromp / Junior College Utrecht

Experimenteerruimte
Op het JCUkunnen docenten experimenteren met nieuwe vakinhouden en vormen. Daarvoor is ruimte in het onderwijsprogramma gemaakt. Docenten uit het
vwo en van de Universiteit Utrecht hebben tijd om te werken aan vakontwikkeling. De reguliere vwo-examenstof wordt
compact aangeboden. De profielen
Natuur en Gezondheid en Natuur en
Techniek worden gecombineerd, waardoor ruimte ontstaat om systematisch
aandacht te besteden aan de samenhang
tussen de betavakken. En we werken met
gemotiveerde leerlingen, die er plezier in
hebben om innovatieve onderdelen te
volgen in hun curriculum.
Deze omstandigheden stell en de JCUdocenten in staat om buiten de gebaande
paden te gaan. Tegelijkertijd vormen ze
ook de achilleshiel: "Jullie hebben het

De natuurkundedocent demonstreert, in het GPS project, het principe van de centripetale kracht in
verband met het draaien van een GPS-satelliet om de aarde.

We werken met gemotiveerde leerlingen,die er plezier in hebben
om innovatieveonderdelen te volgen in hun curriculum.
gemakkelijk, want jullie kunnen werken
met de meest gemotiveerde leerlingen".
Uiteindelijk is het verrijkte curriculum
niet alleen voor JCU-Ieerlingen bedoeld.
Eenbelangrijke vraag is dus hoe het JCU
zijn werkplaatsfunctie organiseert.
Werkplaats: inhoud
De materialen die voor JCU-Ieerlingen
zijn ontwikkeld en beproefd, worden
bewerkt voor gebruik in het 'gewone'
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vwo-onderwijs. Er zijn verdiepende
opdrachten voor snelle, gemotiveerde
leerlingen en er worden modules
gemaakt die passen in het kader van de
vernieuwing van de betavakken. De producten voor docenten van reguliere scholen hangen direct samen met de verrijking die in het JCUwordt gerealiseerd.
We beschrijven daarom kort de verschillende vormen van verrijking in het JCUprogramma.

Regelmatig worden in de monovakken
seminars aangeboden, waar wetenschappers over hun onderzoek komen vertellen. De inhoud van seminars is gerelateerd aan de reguliere vwo-stof en is veelal gekoppeld aan leerlingactiviteiten
gericht op verwerking van de stof.
Voorbeelden van seminars zijn:
een ethiekmiddag bij biologie;
een seminar over fluorescentie bij
scheikunde.
Verder ontwikkelen we twee soorten
modules (zie voor een overzicht kader r)
1. Vakoverstijgendemoduleswaarin voor
een deel examenleerstof in zit, en voor
een deel verdergaande leerstof. Deze
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vakoverstijgende modules worden
gegeven door vwo-docenten en universitair docent-onderzoekers.
2. Universitairemodulesdie geheel buiten
de vwo-stof liggen en vooral door universitaire specialisten gegeven worden.
Dit zijn keuzemodules. waarvan de
leerlingen er in 6 vwo vier kiezen.
Met de modules lopen we vooruit op het
nieuwe betavak Natuur Leven en
Technologie (NLT)en wiskunde D.

Kader I. Overzicht van ontwikkelde

Wanneer het verrijkingsonderwijs op het
JCU succesvol verloopt, wordt het materiaal geschikt gemaakt voar gebruik in een
reguliere vwo-klas, voorgelegd aan docenten van partnerscholen en door hen in de
klas gebruikt. Zo ontstaat:
lesmateriaal dat geschikt is om (delen
van) het nieuwe betavak NLTof
Wiskunde D uit te proberen en/of in te
voeren
materiaal om met collega's van de

modules.

Vakoverstijgende modules met de vakken die
erbij betrokken zijn

Universitairemodules (met de universitaire
studies die erbij betrokkenzijn)

Modelleren 1 (aile vier vakken)

Modelleren 2 (o.a.meteorologie - klimaat
modellen)

Scheikundig evenwicht en wiskundige
convergenties (scheikunde en wiskunde)
Moleculaire biologie (biologie, scheikunde)

Astrofysica (natuur- en sterrenkunde)
Een pil te veel of te weinig effect?
(chemische technologie, farmacie)

Biofysica van de zintuigen (biologie,
natuurkunde)

HIV/AIDS (medicijnen, biologie)

Schakelingen en complexe getallen
(natuurkunde en wiskunde)

Nanoscience and Technology (schei- en
natuurkunde)

Kwantumfysica en -chemie

De bewegende aarde (aardwetenschappen)

Scheikundepracticum
in het Wentgebouw

van de Uu.

betasecties vakoverstijgende projecten
uit te voeren
lesmateriaal gericht op differentiatie
voor snelle leerlingen.
Werkplaats: het JCU-verspreidingsmodel
Het JCUbestaat nu ruim 2.5 jaar. We hebben een aantal belangrijke lessen geleerd
in deze eerste periode. Ten eerste is het
nodig een kader te creeren, waarbinnen
het voor docenten zinvol is op de eigen
school te werken met de JCU-materialen.
Waarom zou een docent hierin moeite en
schaarse tijd steken? Een tweede les:
docenten van partnerscholen moeten niet
alleen inhoud aangeboden krijgen; er zijn
ook activiteiten nodig om hen enthousiast te maken voor het gebruik van het
materiaal in de klas.
Het experimentele materiaal van het JCU
sluit aan bij de nieuwe programma's die
de vernieuwingscommissies voor de betavakken nieuwe programma's aan het
maken zijn, zoals de CVBOvoar biologie.
NiNa voor natuurkunde en cTWO voor
wiskunde. Daarnaast maakt het kenmerk
'samenhangend betaonderwijs' het JCU
een heel geschikte omgeving om modules
voor het nieuwe betavak NLTuit te proberen. Een voordeel is ook dat het JCU
ervaring opdoet met vwo-onderwijs dat
dicht bij universitair onderzoek aansluit
Het werk van de vernieuwingscommissies biedt het benodigde kader voor
docenten om te experimenteren met het
JCU-materiaal. Veel hangt overigens ook
af van de schoolleiding, die de betasecties
moet stimuleren van tot inhoudelijke vernieuwing en samenwerking.

Het experimentele materiaal van het JCU
sluit aan bij de nieuwe programma's die de
vernieuwingscommissies voor de betavakken
aan het maken zijn

Natuurlijk kan lesmateriaal dat voor onze
JCU-Ieerlingen gemaakt is, niet zo maar
buiten het JCU gebruikt worden. Het
moet aangepast worden aan de omstandigheden in het reguliere vwo. Daarom
hebben we een verspreidingsplan
gemaakt met een gestructureerde aanpak
van de disseminatie van JCU-Iesmateriaal.
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van het ICU.

Ontwikkeling van vernieuwend lesmateriaal ('modules') voor:
. wis-, natuur-, scheikunde, biologie
. het nieuwe betavak Natuur Leven en Technologie
. WiskundeD

Jaart

Fase 2
Jaart+l

Fase3
Jaart+2

JCU-versie

Partnerschool-versie

Verspreidingsversie

Ontwikkeld door:
Ontwikkelteam:
- module-coordinator
- wo-docenten JCU
- vwo-docenten JCU

Ontwikkelteam:
- module-coordinator
- wo-docenten JCU
- vwo-docenten JCU

Modulecoordinator

- Leden van

- Leden van

- Experimenteergroep

experimenteergroep van
partnerschooldocenten

experimenteergroep van
partnerschooldocenten

Fase 1

Met bijdragen en adviezen van:

van
partnerschooldocenten
(nu met ervaringen uit de klas)

- vwo-docenten
Teonderwijzen op:
JCU door universitair
docenten i.s.m.
vwo-docenten

JCUen partnerscholen
door (teams van)
vwo-docenten

- -- --

In fase I wordt een module ontwikkeld
door een ontwikkelteam van universitaire docenten en JCU-docenten onder leiding van een module-coordinator.
Universitaire en vwo-docenten onderwijzen deze module aan de JCU-Ieerlingen.
Vervolgens wordt hij geevalueerd. Op dit
moment zijn de meeste modules nog in
fase 1. Sommige worden dit jaar voor de
tweede keer op het JCU uitgeprobeerd.

Dit model bestaat uit drie fasen (zie kader 2).
Kader 2. Het verspreidingsmodel

-

JCU

JCUen aile vwo-scholen

In fase 2 bewerkt het ontwikkelteam de
JCU-module voor gebruik op de partnerscholen. Een sleutelrol is hierin weggelegd voor de modulecoordinator, die in
het bijzonder let op de volgende aspecten:
aangepassing aan de voorkennis en
vaardigheden van 'gewone' vwo-Ieerlingen
inbouwen van differentiatiemogelijkheden:
aan het begin: aanvullen van vereiste
voorkennis (bijv. natuurkunde voor
NG-Ieerlingen; biologie voor NTleerlingen)
aan het eind: van relatief eenvoudige
tot diepergaande keuze-onderdelen
geschikt maken voor docenten die wellicht over minder specialistische kennis beschikken.

De modulecoordinator speelt
een sleutelrol bij het bewerken
van de JCU-module voor

Leerlingpracticum op het ICU.

gebruik op de partnerscholen
De modulecoordinatoren leiden ook de
Experimenteergroepen (zie noot). Deze
bestaan uit docenten van de partnerscholen die fungeren als adviseur en klankbord voor het ontwikkelteam. Zij adviseren onder andere over vormgeving en de
aansluiting op voorkennis van leerlingen.
Tegelijkertijd is deelname aan een experimenteergroep voor de betrokken docenten een mogelijkheid om zich alvast te
verdiepen in het lesmateriaal. Er zijn
reeds experimenteergroepen gevormd
voor moleculaire biologie, astrofysica en
nanoscience. Andere experimenteergroepen zullen volgen.
Naar verwachting zullen de leden van de
experimenteergroepen het JCU-materiaal
ook in de eigen klas gaan gebruiken,liefst
in co-teaching met collega's uit de betrokken seeties. De resultaten worden geeva-
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Ten slotte
Het is een plezier om met de leerlingen
op het JCU te werken. Ze worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid om
'mee te ontwikkelen' aan het experimentele materiaal door het geven van feedback aan docenten en modulecoordinatoren. De belangrijke tweede stap is het verspreiden van de materialen en ervaringen
op het JCU naar partnerscholen. We
hopen dit te bereiken met het verspreidingsmodel en de activiteiten van het
docentenprogramma. Zo kunnen we de
docenten van de partnerscholen laten
delen in de JCU-ervaringen, en bijdragen
aan een nieuw elan in het onderwijs in de
wiskunde en de natuurwetenschappen op
de scholen voor voortgezet onderwijs.
Op huneersteJCU-dagdemonstrerenleerlingeneeneigenschapdiezij belangrijkvindenom hetJCU
tot eensuccestemaken.

lueerd. Zo nodig wordt een module
opnieuw in de klas uitgevoerd. De NLTmodules worden daarna ter certificering
voorgedragen bij de NLT-commissie.
In fase 3 wordt het lesmateriaal op grond
van de ervaringen in de partnerscholen
bijgesteld door de modulecoordinator in
samenwerking met docenten. Het wordt
ter beschikking gesteld aan vwo-scholen
in het hele land.

Dewiskundedocentaan het werk

We streven niet naar kant en klare producten, want docenten(teams) hebben
geen baat bij materiaal dat een keurslijf
vormt. Flexibele lesmaterialen zijn nodig
omdat scholen in toenemende mate van
elkaar gaan verschillen. Het is onze
bedoeling dat de docenten zich in teams
op de lessen voorbereiden door het materiaal aan te passen aan hun school omstandigheden en hun wensen. Zo maken
ze zich de inhoud actief eigen, wat de
kwaliteit van het onderwijs ten goede zal
komen.

Referenties
Valk, T. van der & Tromp, S. (2007).
Gemotiveerde leerlingen meer uitdagen. NVOX,
32(2),84-86.
www.jcu.uu.nl

Noot
Het JCUgebruikte eerst de term
'Ontwikkelgroep', maar dit wekte verwarring
met de Ontwikkelgroepen die op scholen aan het
werk zijn voor het creeren van NLT-modulen.
Daarom hanteren we nu de term
'Experimenteergroepen'.

met een verdiepingsopdracht op degrafische rekenmachine.
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