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Inleiding

“Bij goed onderwijs is het belangrijk dat de leerling zichzelf goed leert kennen 
en leert nadenken over wie hij is. En over wie of wat hij wil worden. Het is van 
belang dat de leerling zich ook als mens ontwikkelt. Vanuit het vertrouwen dat 
we in de leerling hebben, vragen we hem daarom steeds meer om zelf keuzes te 
maken over wat en hoe hij wil leren.” 
De Nieuwste school

Met Nieuwe onderwijsruimte willen we een opening bieden om je perspectief op on-
derwijs te verruimen. Je creëert deze mogelijkheid door letterlijk ruimte te maken, 
zodat je die ook kunt geven aan leerlingen en leraren. Wij bieden je geen vast on-
derwijsconcept, maar nemen je in dit boek mee op welke manier je het onderwijs 
in domeinen1 kunt vormgeven. Samenwerken op een school met domeinen vraagt 
om visie, afstemming, afspraken maken, keuzes maken, evalueren en accepteren dat 
elke leraar zijn eigen kwaliteiten heeft. Bovenal vraagt het werken in domeinen om 
vertrouwen. Door vertrouwen te geven en daarmee het eigenaarschap van leerlin-
gen te vergroten, krijgt de leerling vrijheid en ruimte om zelf keuzes te maken; een 
boeiend en spannend proces.

Vanuit onze onderwijspraktijk kwamen er veel vragen van leraren en studenten over 
het werken in domeinen. Op de vraag van een collega of er misschien een boek over 
domeinonderwijs was, moesten wij het antwoord schuldig blijven. Deze vraag gaf 
ons wel de inspiratie om dit boek te schrijven. Wij hebben geprobeerd eenieder die 
in het onderwijs met domeinen werkt of wil werken op weg te helpen of verder te 
brengen.

1  Domein, leerhuis, leerplein, werkzaal, studielab, studiehuis, leerdomein en unit. 
Met het werken in een domein bedoelen wij een grote open ruimte waarin meer dan één klas leerlingen 
aan het werk is. In het land zijn er verschillende namen voor deze ruimte. In dit boek wordt de naam 
‘domein’ gehanteerd.
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“Naast de ‘gewone’ klaslokalen maken we gebruik van leerdomeinen, die heel 
geschikt zijn voor onderwijs op maat, zelfstandig werken en samenwerken. (...) 
Door het werken in leerdomeinen creëren we hechte lesgroepen met een vast 
team van docenten. De leerlingen voelen zich hier veilig en op hun gemak.” 
Montaigne Lyceum 

Voor wie is dit boek?
Dit boek is geschreven als een standaardwerk voor leraren, schoolleiders en leraren 
in opleiding die werkzaam zijn in het primair onderwijs (po) en het voortgezet onder-
wijs (vo) en die werken of willen werken met onderwijs in domeinen. De voorbeelden 
komen uit het po en vo, maar het boek is ook heel goed toepasbaar in het mbo.

Nieuwe onderwijsruimte is gericht op de ontwikkeling van eigenaarschap en zelfstu-
ring van leerlingen en leraren. Er wordt specifiek ingegaan op het werken in domei-
nen en wat dit betekent voor de inrichting van de schoolorganisatie vanuit de peda-
gogische visie op het gebied van het werken in teams, de begeleiding van leerlingen 
en het ontwerpen van onderwijs. Het is ook gewoon een praktisch handboek dat 
ingaat op de vraag “Hoe doe je dat nou, werken in een domein?” 
We willen leraren, teams, schoolleiders en studenten ondersteunen en op weg hel-
pen bij het vormgeven of verbeteren van hun (domein)onderwijs en een visie bieden 
aan scholen die een overstap maken naar onderwijs in domeinen.

Waarover gaat dit boek?
Aan de hand van interviews met ervaringsdeskundigen, onderzoeksliteratuur en 
onze eigen deskundigheid nemen we je mee in de wereld van de domeinpedagogiek 
en -didactiek. De vraag wordt beantwoord wat ervoor nodig is om het onderwijspro-
ces te begeleiden, zodat leerlingen en leraren op een prettige manier kunnen (sa-
men)werken in het domein.

In drie delen werken we de onderdelen uit die van belang zijn. In deel 1, Het funda-
ment, beschrijven we de pedagogiek als basis en leggen we meer uit over domeinen. 
In deel 2, Eigenaarschap van leraren, gaan we uitgebreid in op het belang van samen-
werken in teams en teamteachen. In deel 3, De vloer op, staat het vloermanagement 
centraal. In deel 4, Eigenaarschap van leerlingen, komt aan de orde wat er nodig is 
om eigenaarschap te begeleiden en geven we handvatten om onderwijs te ontwerpen. 



in
leid

in
g

  |

11

Elk hoofdstuk bestaat uit een afwisseling van theorie, praktijkvoorbeelden en erva-
ringen.

Wanneer je op je school een transitie wilt maken naar onderwijs op domeinen of 
meer ruimte wilt maken in je onderwijs voor eigenaarschap van leerlingen en le-
raren, vind je in dit boek antwoord op je vragen. Je kunt de volgorde van het boek 
aanhouden, maar er ook voor kiezen om te beginnen met het onderdeel dat op dit 
moment de meeste aandacht vraagt in jouw school. Je kunt bijvoorbeeld vanuit de 
visie van dit boek de gedachte gebruiken dat onderwijs ertoe bijdraagt om mens 
te worden in de wereld om je eigen schoolvisie vorm te geven. Van daaruit kun je 
structuren en onderwijs ontwikkelen of de meerwaarde van het werken in teams 
vergroten door bewust een architectuur te creëren die teams eigenaarschap geven.
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Rechten van het Kind; artikel 29 
Lid 1 De Staten die partij zijn, komen overeen dat het onderwijs aan het kind dient te zijn 
gericht op:

● de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelij-
ke en lichamelijke vermogens van het kind; 

● (...)
● de voorbereiding van het kind op een verantwoord leven in een vrije samenleving, 

in de geest van begrip, vrede, verdraagzaamheid, gelijkheid van geslachten, en 
vriendschap tussen alle volken, etnische, nationale en godsdienstige groepen en 
personen behorend tot de oorspronkelijke bevolking;

● het bijbrengen van eerbied voor de natuurlijke omgeving.



Deel 1
Het
fundament
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1. Pedagogiek als basis

In dit hoofdstuk gaan we in op het waarom, het ‘why’, van onderwijs in domeinen 
(figuur 1.1). We beschrijven onze visie op het waartoe van onderwijs en gaan in 
op de rol van de pedagogiek. Er komt een aantal theorieën langs, waaronder de 

zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci en de visies op onderwijs van Louis Stee-
man, Gert Biesta en Luc Stevens. We realiseren ons dat we hiermee een keuze maken 
uit het rijke literatuuraanbod over de vraag waartoe wij onderwijs geven en op welke 
manier dat wordt vormgegeven. 

Figuur 1.1 Het ‘why’ van onderwijs.

1.1 EEN ONTWIKKELINGSGERICHTE CULTUUR

Onderwijs is altijd in ontwikkeling. Het is essentieel dat iedereen kan groeien en 
zich kan blijven ontwikkelen. Louis Steeman beschrijft in zijn boek De kracht van 
het niet-weten dat we als samenleving sinds een aantal jaren in een transitie zitten 
bij het vormgeven van onze organisaties. In het verleden was er een sterk hiërarchi-
sche ordening in organisaties van waaruit leiding werd gegeven, terwijl die hiërar-
chie tegenwoordig afneemt en de organisatie meer is gericht op de ontwikkeling 
van haar werknemers. 

What

How

Why

Aanklager Redder

Slachtoffer

DRAMADRIEHOEK = 
NIET PROBLEEMOPLOSSEND 

GEDRAG, EEN PSYCHOLOGISCH 
SPEL, BUITEN HET VOLWASSEN 

BEWUSTZIJN OM.

In de dramadriehoek
reageren mensen meer

op het verleden dan
op het heden.

Alternatief voor een
slachtoffer: stel een vraag.

WINNAARSDRIEHOEK = 
VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN 
VOOR JEZELF, IK-BOODSCHAPPEN 
GEVEN EN FEEDBACK VANUIT IK 

BEN OK, JIJ BENT OK.

In de winnaarsdriehoek
durven mensen zich

kwetsbaar op te
stellen, zijn ze
empathisch en

assertief.

Alternatief voor de 
aanklager: geef in de 
ik-vorm aan wat je 
liever niet wilt.

Alternatief voor een 
redder: doe een aanbod: 
kan ik iets voor je doen?
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In het onderwijs ziet Steeman deze transitie terug in de verschuiving van ‘aanbod-
gericht gehoorzaamheidsonderwijs’ naar ‘ontwikkelingsgericht onderwijs’. Ont-
wikkelingsgericht onderwijs “wil eraan bijdragen dat de leerling zijn kwaliteiten en 
talenten ontwikkelt om, samen met anderen, een betekenisvolle bijdrage te leveren 
in de wereld” (Steeman, 2019, 11).

Leidinggeven in ontwikkelingsgericht onderwijs betekent dat je je openstelt voor 
de persoon in ontwikkeling. In tegenstelling tot ongeveer een halve eeuw geleden 
zijn mensen nu niet meer ‘van de baas’, maar ‘van zichzelf’. Wanneer er iets gebeurt, 
dan is het de kunst van het leidinggeven, volgens Steeman, om met respect voor de 
binnenwereld van de betrokkenen te zoeken naar een ordening die dienend is en die 
past bij de kernwaarden van de organisatie. Daarmee komen we op een belangrijk 
punt. Volgens Steeman zijn goed geformuleerde kernwaarden essentieel, omdat ze 
als toetssteen dienen voor al het ontwikkelen binnen de organisatie (Steeman, 2019). 

In 2008 concludeerden Korthagen en Lagerwerf in hun boek Leren van binnenuit dat 
de belangstelling voor pedagogiek een tijdje uit beeld is geweest. Zij concluderen dat 
emeritus hoogleraar orthopedagogiek Luc Stevens aan het begin van deze eeuw een 
belangrijke rol heeft gespeeld bij het op de kaart zetten van onderwijspedagogisch 
handelen.

Ook Biesta haalt Stevens aan, waar het er in het onderwijs om gaat dat een leerling 
kan groeien en zijn talenten kan ontwikkelen. Het stimuleren van deze ontwikkeling 
“heeft te maken met het feit dat we in opvoeding en onderwijs kind en jongere nooit 
louter als object ontmoeten – als een ‘ding’ dat geschoold en gevormd moet worden 
– maar ook altijd als subject: als eigenstandig individu. (...) Die eigenstandigheid is 
precies waar opvoeding en onderwijs op uit zijn. Het is de ultieme bedoeling van al 
het onderwijspedagogisch handelen” (Biesta, 2018, 13).

De (hernieuwde2) interesse in de gehele ontwikkeling van het kind, leidde onder an-
dere tot de opkomst van scholen met onderwijs in domeinen. Het onderwijs heeft 
volgens Korthagen en Lagerwerf ook de taak een bijdrage te leveren aan de identi-
teitsontwikkeling van een kind door het te helpen persoonlijke kwaliteiten te ont-

2  Het montessorionderwijs, daltononderwijs, jenaplan en de Werkplaats Kindergemeenschap zijn voorbeel-
den van vergelijkbare vormen van onderwijs die een eeuw geleden zijn ontstaan.



n
ieu

w
e o

n
d

erw
ijsru

im
te  |

16

plooien. Deze ontwikkeling past in de transitie naar ontwikkelingsgericht onderwijs 
die Steeman beschrijft. 

1.2 INGREDIËNTEN VOOR MOTIVEREND ONDERWIJS 

Tijdens onze betrokkenheid bij de ontwikkeling van UniC en het Vathorst College wa-
ren wij ons nog niet zo bewust van de theoretische concepten waarop deze scholen 
gestoeld waren. We merkten wel dat we het op deze manier vormgeven van onder-
wijs veel leuker vonden. Leerlingen zetten zich niet meer af tegen school, omdat het 
voor hen mogelijk werd vanuit hun behoefte dingen te leren op een manier die bij 
hen past. School werd een inspirerende plek, waar je veel over jezelf kon leren. On-
derwijs in een domein gaat over de afstemming tussen leraren en leerlingen waarbij 
niet het onderwijsaanbod van de docent de leidraad is, maar het leerproces van de 
leerling bepalend is voor het handelen van de docent. 

Toen we eenmaal kennis hadden gemaakt met de theorie van Ryan en Deci, werden 
er woorden gegeven aan wat we in de praktijk al hadden ervaren. Reden genoeg om 
die theorie hier uit te leggen. 
Ryan en Deci betogen met hun zelfdeterminatietheorie dat de volgende drie psy-
chologische basisbehoeften de vitamines zijn voor groei (Vansteenkiste & Soenens, 
2018, 17): 
1. autonomie; 
2. de behoefte aan competentie; 
3. relationele verbondenheid. 

Autonomie gaat over het ervaren van keuzevrijheid en het voelen aanvaard te worden 
in je diepste zijn. De behoefte aan competentie verwijst naar het gevoel iets te kunnen, 
het succesvol uitvoeren van een activiteit. Ten slotte gaat relationele verbondenheid 
over de behoefte om warme, hechte en positieve contacten te ervaren met anderen. 

De zelfdeterminatietheorie heeft als uitgangspunt dat mensen een fundamentele 
neiging hebben tot groei. De mens is geboren met de neiging proactief te zijn: we 
nemen initiatief en spelen actief in op de omgeving. Gedurende ons leven laten we 
deze activiteitsdrang verder uitgroeien (Vansteenkiste & Soenens, 2018, 105). Hoog-
leraar onderwijswetenschappen Rob Martens beschrijft deze neiging als een drang 
van binnenuit: “Motivatieonderzoek laat een duidelijke verschuiving zien van ex-
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trinsieke naar intrinsieke theorieën. Waar in het verleden in het behaviorisme de 
nadruk lag op beloning en straf om iets gedaan te krijgen, gaat het bij deze motiva-
tietheorie veel meer om een drang van binnenuit, zoals nieuwsgierigheid” (Martens, 
2021, 125). 
Met andere woorden, om intrinsiek gemotiveerd gedrag te stimuleren moeten leer-
omgevingen aan bepaalde kenmerken voldoen. Ryan en Deci stellen namelijk dat 
de activiteitsdrang ook verstoord kan worden, waardoor demotivatie kan ontstaan.

Het onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie is bij de zelfdetermi-
natietheorie niet zwart-wit. Externe beloningen of controle kunnen de intrinsieke 
motivatie verstoren. Voorbeelden die Martens hierbij noemt zijn: onverwachte over-
horingen en de nadruk leggen op fouten. Dit laatste wordt al anders als de leerling 
vanuit intrinsieke behoefte zelf om evaluatie vraagt. Het gaat er dus steeds om dat je 
als leraar in contact bent met je leerling om van daaruit de juiste keuzes te maken in 
de begeleiding (Martens, 2021, 125-27).

“(...) goed onderwijs [is] nooit een kwestie van het uitvoeren van recepten of het vol-
gen van voorschriften, maar op ieder moment een gesitueerd oordeel vraagt over het 
‘hoe’ en het ‘waartoe’ van onderwijs en onderwijzen” (Biesta, 2015b).

1.3 MENSBEELD 

Om het mensbeeld dat voor ons ten grondslag ligt aan onderwijs in domeinen te 
beschrijven, kozen we voor twee belangrijke onderwijspedagogen: Gert Biesta en 
Luc Stevens. Zij hebben ons geïnspireerd om leerlingen en leraren te zien als mens 
in de wereld. Zij leggen uit wat de consequentie hiervan is voor onderwijs en hoe 
onderwijs kan bijdragen aan betekenisvol en verantwoordelijk in de wereld te staan. 
We geven hierna aan wat voor ons de kern is van hun pedagogische visie.
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