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Heythuysen dirigeerde ("ik wil
weten rnet wie ik in de regio
moet samenwerken"). Hij heeft
mijn toen nog vage visie over
techniek als vormingsmiddel
voor onze jeugd gevoed.
Vanaf het begin van deze periode is er bewust voor gekozen
dat onderwijs en vorming moest
dienen tot emancipatie van deze
veelal kansarme arbeidersjeugd.
Wij wilden jonge mensen leren
in zichzelf te geloven, hun eigen
kunnen te ontdekken. Wij vonden het belangrijk dat ze een gevoel van eigenwaarde ontwikkelden. Ze moesten naar ons idee
sociaal weerbaar worden om
zich in de toekomst maatschappelijk staande te houden.
Persoonlijke ontplooiing was een
belangrijke streefregel. De oorspronkelijke kleine school met
ruim 140 leerlingen groeide
voorspoedig, een nieuw en modern schoolgebouw in de kern
van Heythuysen bood de behuizing om aan onze idealen gestalte te geven.
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SCHOOLGEBOUW AAN DE TIENDERWEC IN HEYTHUYSEN, 1960.

Jaren van wederopbouw

Van het te-

huis 'de Heibloem' stonden alleen de muren nog overeind. De inboedel was kapot en verbrand. Enkele broeders
huisden er in heel primitieve omstandigheden om het gesticht te behoeden tegen vreemde indringers.
'Stokershorst' zou gesloopt moeten worden.
In 1946 werd een zakenkapittel belegd om de gemeenschapsgeest te herstellen. Er werden, zeer gedurfd, pedagogische studiedagen ingesteld. Op 'de Heibloem' woonden inmiddels weer 56 vakjongens en in de puinhopen
van 'Stokershorst' woonden 20 oudere broeders. Het ministerie van justitie had inmiddels een nationale loterij ten
gunste van de congegratie toegestaan. Opbrengst
fl. 25.000,-; een mooie opsteker. Er werd een commissie
in het leven geroepen: Herstel 'Stokershorst'. Maar tegelijkertijd bleek er vanuit de Kinderbescherming een andere
wind te waaien; tegen gestichtsopvoeding, voor kleine huiselijke, zgn. gezinsvervangende tehuizen. Men leefde gezien de financiële positie van de congregatie tussen hoop
en vrees.
Hoop: het ook opnemen van jongens uit de betere stand,
meer behoefte aan ambachtsscholing, er werd gevraagd
om banketbakkersscholen en om een internaat voor kinderen van kermisexploitanten. Ook de missiegebieden
vroegen om uitbreiding. Dat alles gaf de broeders moed,
maar tegelijk vatte de stelling post dat het beter was de religieuze geest te versterken en de bestaande werken te
handhaven.

Einde eenhuizigheid

Vooral wat de am-

bachtsschool beteft werd er druk gespeculeerd met het
ministerie van onderwijs, met de ambtenaren van minister
Ruften. De toekomst van 'de Heibloem' stond ter discussie. Om financieel op adem te komen verkocht men 171
hectare grond. Maar het mocht niet baten. Op l augustus
1954 moest de Congregatie van Onze Lieve Vrouw van
Zeven Smarten het pijnlijke besluit nemen het internaat
'de Heibloem' te gaan sluiten. De technische school ging
over naar een stichting in Heythuysen. En in juli 1955
kreeg broeder Christophorus Buddemeijer opdracht om
op 'de Heibloem' alsnog een nieuw werk te beginnen
voor de toenmalige Kinderbescherming. Er bleek een
grote behoefte te zijn aan een tehuis voor moeilijk opvoedbare kinderen. Zo ontstond op l november 1955 op
het landgoed 'de Heibloem' een 'Jongensdorp'; De
Widdonck genaamd.
Hier scheidden onze wegen: 'de Widdonck' op de
Heibloem en de R.K. Technische School te Heythuysen in
een gloednieuw en architectonisch zeer modern gebouw
dat onlangs (in 2000) opgenomen is in de architectuurgids voor Noord- en Midden-Limburg.

In rap tempo volgden de ontwikkelingen elkaar op. Het vak algemene technieken werd ingevoerd, de school werd algemeen
vierjarig. Er kwamen niveaugroepen en door middel van
vakkendifferentiatie en het werken in practicum-situaties werd
geappelleerd aan persoonlijke
ontplooiing. Het leren samenwerken was een belangrijke
doelstelling. Ook werd het aantal vakrichtingen uitgebreid en
in aparte afdelingen binnen ito,
lts, Ihno en later krnbo werden
grote verschillen in intelligentie
en leervermogen ingebed. De
ontwikkeling van leerlingbegeleiding en mentoraat was
van wezenlijk belang, de specie
in de samenhang van vorming
en onderwijs, een taak waarvoor
apart een pedagogisch adjunctdirecteur benoemd werd die
hieraan met veel succes leiding
gaf.
Onze school werd met haar
doelstellingen en werkwijzen
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Zelfrijzend probleemmeel
Maar er is
nog een derde revolutie. Gerrit Komrij spreekt van de ribfluwelen revolutie. Hij heeft het over de klapeksters van de
zachte sector, gekenmerkt door zelfrijzend probleemmeel.
Broeder Leonardo van Dijk, voorzitter van de Aloysiusstichting waaronder de Widdonckschool, de Ortolaan en
AanZet in Roermond vallen, spreekt van de periode dat
mensen vaardig waren in het bedenken van problemen
om ze vervolgens bespreekbaar te maken. De periode
waarin men zijn eigen problemen organiseerde door te
zeggen dat alles wat ze doen, vereist wordt door de democratische instellingen. Het tempo van de achterblijvers
als maatstaf en het recht op luiheid. Samenhangende verhalen hoe de wereld in elkaar steekt of zou moeten steken zijn hun geldigheid toen kwijtgeraakt. Een soort culturele revolutie die heeft geleid tot nihilisme dat snel en
geluidloos doorgroeide door toenemende anonimiteit van
de samenleving, waar gevoeligheid voor waarden, tradities
en symbolen steeds minder verenigbaar waren met de
leefstijl. Provo, Maagdenhuis, hippies en flowerpower zijn
nog voor generaties herkenbare fenomenen van die tijd.
En het voortgezet onderwijs is in die lijn een aaneenschakeling van hervormingen en vernieuwingen met als sluitstuk het studiehuis en het leerwerkhuis (vmbo). Ons
scholenstelsel van nu is het resultaat van historische ontwikkeling; alles moet veranderen en toch blijft alles hetzelfde.
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landelijk bekend.
Samenwerkingsverbanden met
andere scholen waren het gevolg
en wij kregen veel verzoeken om
eens te mogen komen kijken,
in 1969 werd een ontwikkelingsperiode van 10 jaar afgeslocen
met de publicatie van het
'Structuurrapport Streekschool
Heythuysen', waarna in 1976
het Middenschool-Experiment
volgde. De Middenschool-periode was voor ons niet altijd even
gemakkelijk. De doelstellingen
die we jarenlang niet onder stoelen of banken hadden gestoken,
werden ons niet meer in dank
afgenomen. Argwaan en soms
regelrechte frontale tegenwerking werden ruimschoots ons
deel. Het was voor buitenstaanders, voor de naaste omgeving
ook. soms moeilijk te begrijpen
dat wij niet voor onszelf maar
voor de leerlingen aan de slag

Revoluties
Wanneer we de geschiedenis
van de ambachtsschool indelen in revoluties dan spreekt
men van de industriële revolutie rond 1850, een periode
waarin de meest ongelukkige groep, de kinderen waren.
Kinderen die verwaarloosd op straat zwierven; de wezen
en half-wezen. Velen van hen vonden, zoals te lezen is in
de hieraan voorafgaande teksten, een gelukkig thuis op
'de Meibloem'. Er was na de industriële revolutie een
tweede revolutie. In 1940 stormde de wereldbrand van
de Tweede Wereldoorlog over Europa en later over de
wereld. Dat betekende dat het oorlogsmonster vermomd
als godsdienst, communisme, fascisme en vaderlandsliefde, etnische zuiverheid en economisch belang menige beschavingspijler brak. De geteisterde gestichten 'Heibloem'
en 'Stokershorst' moesten uiteindelijk het onderwijs, de
ambachtsschool, afstoten om opnieuw te kunnen verrijzen
als het internaat'het Jongensdorp 'de Widdonck" (1955).
Ook dit proces van ontkoppeling binnen 'eenhuizigheid' is
in het voorgaande beschreven.
Er ontstond na de oorlog een ambachtsschool waarvan de
kiem werd gelegd door de Broederscongregatie die de afgelopen 150 jaar uitgroeide tot een organisatie voor scholen en opvoedingshuizen in binnen- en buitenland.
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waren. Er dreigden doorstromingsproblemen na de
Middenschool, die met kunst en
vliegwerk overwonnen moesten
worden. In veel opzichten kwam
onze Middenschool gewoon een
aantal jaren te vroeg. Met name
politieke tegenwerking was oorzaak dat de school na een aantal
jaren een beroep moest doen op
de bij de start van de Middenschool bedongen retourweg.
waarbij, weliswaar onderwijskundig en organisatorisch verrijkt, teruggekeerd werd naar de
oorspronkelijke uitgangssituatie.
Door besturenfusie werd het
krnbo (kort middelbaar beroepsonderwijs) in Heythuysen een
feit. Na alle stormachtige ontwikkelingen lijkt de school thans
in de huidige structuur van 'St.
Ursula-vestiging Heythuysen' in
een stabiel en rustig vaarwater
terecht te zijn gekomen. Met
dankbaarheid en op afstand kijk
ik nu terug op een uitermate
boeiende periode van mijn leven
die zo diep verweven is geweest
met 'onze school'. Van harte
wens ik haar alle goeds en veel
succes.

TOT NU
DRIE DIRECTEUREN
door Jan Peeters

Omzien naar de toekomst

Bovenstaan-

de periodisering aan de hand van drie revoluties loopt
wonderwel parallel met de momenten waarop directeuren
elkaar het beleidsstokje voor het ambachtelijk onderwijs
doorgeven. Eerst was er broeder-overste Josephus Ruter,
een pionier. Met de wet op het nijverheidsonderwijs in
1919 werd de inmiddels ontwikkelde vakopleiding erkend
en werd er een onderwijsdirecteur benoemd; broeder
Carolus öx. in 1959 werd het stokje doorgegeven door
broeder Paulus Knuist aan Frits Beurskens. Deze zal van
de school een succesvolle technische school maken met
een voortrekkersrol. Hij zal een eerste maatschappelijke
en onderevijskundige uitwerking proberen te geven aan de
emancipatie van de arbeidersjeugd en aan gelijkwaardigheid. Ook staat hij voor een grote prudentie en kritische
zin, een hoge mate van creativiteit om het ideaal van gerechtigheid overeind te houden in onderwijs en opvoeding. Onderwijs als middel om de kansarme jongeren te
helpen in hun persoonlijke ontplooiing en sociale weer-

baarheid. Maar het dilemma zal blijven. Heel veel jongeren komen gelukkig goed terecht. De werkelijkheid is dat
veel ouders best en terecht tevreden zijn als opvoeder en
de kinderen evenzeer. Onderzoek wijst ook uit dat kinderen worden gevormd door zich te identificeren met de
groep, met leeftijdgenootjes buitenshuis. Heterogeniteit
bevorderen? Het nieuw onderwijskundig elan onder
Beurskens kreeg vanuit angstvalligheid en behoudzucht
een lading politieke laatdunkendheid waardoor het snel
verstikte. Plato met zijn stelling: 'voor de behoeftige is het
niet goed om bescheiden te zijn', kostte zijn volgelingen in
Heythuysen haast de kop. Ware het niet dat diezelfde
Beurskens de school terugfloot en weer op het oorspronkelijke spoor van haar streekfunctie zette, en wel het verzorgen van beroepsvoorbereidend onderwijs.
Via Huub Schreurs, zijn opvolger werd het stokje in 1994
doorgegeven aan rector Jef Gillissen, zodat hier in Limburg
voor het eerst in een regio het voortgezet onderwijs gebundeld werd.
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Ing. G.W. Beurskens was op
jonge leeftijd bouwheer van de
ambachtsschool in Roemend en
werd in 1959 benoemd als directeur van de lts in Heythuysen.
Ook hier bouwde hij een nieuwe
school (1959) met uitbreidingen
in 1976. Hij ging in 1985 met
pensioen. Nadat hij het
Middenschool-project afgesloten
had gaf hij het stokje over aan
Huub Schreurs. Huub Schreurs
was directeur van 1 985 tot
2001. Hij gaf leiding aan de
fusie met de mavo. onderwijskundig voerde hij het periodeonderwijs en de bijbehorende
studie-planner in. Vooral gaf hij
leiding aan de ontwikkelingen
van het vbo (voorbereidend

beroepsonderwijs) met - avant la
lettre - de leerwegen: mavo,
mavo/vbo, theoretisch beroepsvoorbereidend onderwijs en
praktisch beroepsvoorbereidend
onderwijs.
Huub- Schreurs die zowel uitgesproken aandacht had voor een
school met pubers, alsook voor
computers, wist de school verder te verstevigen door haar als
bedrijf te zien. Hij werd in 2001
opgevolgd door Ton Houben
(locatie-directeur). Met Ton
Houben, 'gevormd' aan de
Jenaplan-school (vrnbo) te
Swalmen is de cirkel weer rond.
Immers bij het oprichten van
het Bootscollege werd de schoolleiding gerecruteerd uit het team
van Heythuysen. En daarmee
vormden ook de visie en de
onderwijskundige operationalisering van Heythuysen de basis
voor de nieuwe school in
Swalmen.

DE MIDDENSCHOOL
door Hein Piet van der Spek

Ik kan mij nog goed herinneren,
dat ik in de loop van het jaar
i 975 een advertentie las van de
'Middenschool Heythuysen in
oprichting' of iets dergelijks,
waarin voor het leergebied
'Communicatie' een eerstegraads docent met een bevoegdheid moderne vreemde of klassieke talen werd gezocht. Ik
werkte in die tijd voor het derde
jaar als agogisch medewerker
- zo heette dat toen echt - bij
het instituut Kerk&Wereld te
Driebergen, nadat ik daarvoor
zeven jaar classicus was geweest
bij twee Haagse scholen. Het
waren voor mij in Driebergen
uitermate leerzame jaren, waarin ik vooral werkte met scholen,
die om welke redenen dan ook
veranderingen wensten. Mijn gevoel, dat dit werk - hoe leuk ook
- toch werken aan de zijlijn
bleef, werd echter steeds sterker
en ik solliciteerde nog vrijblijvend in Heythuysen, mede uit
interesse voor het boeiende fe-
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Mijn eerste schrik was toen ik er
bij de uitnodiging voor het eerste sollicitatiegesprek achter
kwam. dat Heythuysen helemaal
in Midden-Limburg bleek te liggen, wat voor mijn vrouw
Marijke en mij als echte
Randstedelingen toch wel heel
ver weg was, en de tweede
schrik, dat ik na enkele gesprekken de baan kreeg aangeboden.
Het kostte ons een hele zondag
moeizaam overleg, omdat zij
mijn nieuwe baan niet in de weg
wilde staan en ik zo'n ingrijpende beslissing niet tegen haar zin
wilde doordrukken. Uiteindelijk
was zij de wijste, doorbrak de
impasse en besloten we de gok
te wagen. No guts, no glory.

Nu, met St. Ursula, alles in huis hebbend, behalve gedeeltelijk de sector landbouw, kan de school nog geen vastomlijnd programma van eisen formuleren die als bindend en
normerend zullen gelden. Wat wel van haar geëist zal worden is het zichtbaar maken van een grote prudentie, een
kritische zin, een hoge mate van creativiteit om het ideaal
van gerechtigheid overeind te houden in onderwijs en opvoeding. En waar hebben we dat alles meer gezien?
Zeker; bij de broeders. En we zien het terug bij Beurskens.
Ik ga ervan uit dat we het blijven tegenkomen.

'Mijn laptop, dat is mijn externe geheugen'
Scholen, zullen de gevolgen gaan ondervinden van de europeanisering, de steeds verder gaande ver-economisering, de
niette stoppen innovatie rond communicatietechnieken en
automatiseringsmanagement Automatisering betekent een
vierde, nog ongekende revolutie, omdat niemand de consequenties kan overzien.
"Mijn grootvader, die een notoir wetenschapper was, zei altijd: 'Onthoud niets watje na kunt kijken'. Dat vind ik een uitstekend advies, het geeft me meer tijd om na te denken."
David Kremers, distinguished conceptual artist in biology.
1959
Terug naar de chronologische aanpak
van de geschiedschrijving van een wortelstok van St. Ursula
bij gelegenheid van het 150 jarig bestaan in juli 2002.
Uit een toespraak van Frits Beurskens voor Pierre Absil,
een adjunct-directeur die in 1990 met pensioen ging, het
volgende citaat:

"Je was de eerste leraar die ik, als kersverse directeur van
de toenmalige ambachtsschool 'de Heibloem', bij het bestuur mocht voordragen voor benoeming aan onze
school. We schrijven dan l augustus J959. Wegingen
met een klein team aan de slag met 140 leerlingen op
het terrein van het Jongensdorp 'de Widdonck'. Dat betekende onderwijs geven in een onsamenhangend gebouwencomplex dat, voorzichtig gezegd, verre van luxueus
was. Gelukkig slechts tijdelijk, want aan de Tienderweg
was reeds de eerste spade in de grond gegaan voor een
modern gebouw. Tien maanden hebben wij op 'de
Heibloem'gewerkt. We hebben er met tegenzin nog een
schoolbrand geblust. We waren blij dat we in mei 1960
de nog niet geheel afgebouwde nieuwe school konden
betrekken. (In januari van dat jaar had de overdracht
plaats gevonden van het Aloysiusbestuur naar het nieuwe
burgerbestuur 'Vorming en Onderwijs'). Naarmate de
school groeide, op haar hoogtepunt hadden wij 750 leerlingen, en kreeg j/j meer ambulante tijd en ging jij je ontplooien als leider van het dagelijks schoolgebeuren zoals
onderhoud gebouwen, lesroosterzaken en de huishoudelijke dienst. Veel tijd heb je ook gestoken in de ontwikkeling van jouw afdeling bouwkunde, speciaal nadat we geïnfiltreerd waren in een landelijke commissie voor de
ontwikkeling van de 3-jarige naar een 4-jarige lts voor
bouwtechniek."
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ik startte in januari 1976, een
halfjaar voor de komst van de
eerste lichting Middenschoolleerlingen en bij binnenkomst bleek me allereerst, dat
het leergebied communicatie,
waarvoor ik was aangenomen,
was verdwenen en dat ik coördinator zou zijn van het leergebied
wereldoriëntatie. Daar zat ik
geen seconde mee en in de loop
der jaren ben ik me er steeds
meer bewust van geworden, dat
dat te maken had met een principiële overtuiging, datje vak bij
kinderen van die leeftijd niet
Latijn, Grieks, Nederlands,
aardrijkskunde enzovoorts is,
maar docent. Zo kon het gebeuren, dat ik in Heythuysen in de
loop der jaren nog een klein
beetje Latijn heb gegeven, maar
veel meer wereldoriëntatie,
Nederlands, oriëntatie op Frans,
oriëntatie op Duits, geschiedenis, maatschappijleer en oriëntatie op de samenleving. Pas
achteraf legde ik een relatie met
mijn studiekeuze in 6 gymnasium alpha (1960), toen ik wist,
dat ik docent wilde worden, een
lijstje maakte van de vakken, die
mijn interesse hadden Nederlands, Duits, Engels, Frans,
klassieken en geschiedenis mijn ogen dichtdeed en klassie-

1960 Nieuwbouw
In 1960 wordt een
nieuw schoolgebouw betrokken, berekend op 350 leerlingen. De onderwijsopleiding was 3-jarig, telde aanvankelijk 160 leerlingen en kende de afdelingen metaalbewerken en timmeren.
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Op zaterdag, 4 november 1961, zal de Lagere Technische
Streekschoolte Heythuysen door de Hoogeerwaarde Heer Deken
W. Q. j. J. Geurts worden ingezegend en daarna door de
Weledelgestrenge Heer Ir. W. J. L. Bloem, inspecteur van het
Nijverheidsonderwijs, officieel worden geopend,

ffA' WW Of EERSTE RAPPORTEN DIE IN

HEYTHUYSEN GEPUBLICEERD WERDEN. Zo
DIK DAT HET MET SCHROEVEN GEBONDEN
MOEST WORDEN.

Het bestuur van de Stichting, 'Stichting tot Bevordering van her.
Nijverheidsonderwijs voor Heythuysen en Omgeving' zou het
ten zeerste op prijs stellen, indien U bij deze plechtigheid aanwezig zoudt willen zijn, en nodigt U bij deze; daartoe uu.

MR. C. i A. KONING

L G. j. VERSCHUEREN

secretaris

voorzitter

Heythuysen
Het nieuwe gebouw, andere
onderwijskundige inzichten en aanpak, een jong docententeam, deden de school in korte tijd groeien en bloeien.
Enkele in het oog springende veranderingen:

BEDOELD ALS EERBETOON AAN DE
MAMMOETWET. De SCHOOL HAD BEPAALD
GEEN SCHROEF LOS, VISIE EN DURF KONDEN

HAAR NIET ONTZEGD WORDEN. DAAROM: ER
ZOUDEN NOG VEEL RAPPORTEN VOLGEN,
MEESTAL ONDER DE TITEL
VOORTGANGSRAPPORTAGE'.

OVERIGENS, DE HUIDIGE RECTOR HAD HET
ONLANGS OVER D/T STRUCTUURRAPPORT ALS
'EEN BOEK WAAR/N IK BLIJF LEZEN'. GOED
GEVONDEN, ZO'N METAFOOR VOOR DE
EEUWIGE SCHOOLPOLITIEK.

• de ontwikkeling van algemene handvaardigheid in het
eerst leerjaar in plaats van vakrichtinggebonden vaardigheden.
• branche-gerichte beroepsvoorbereiding als eerste aanzet
tot uitstel van de definitieve beroepskeuze.
• het doorlichten van de gegeven vakken op hun algemeen vormende waarden.
Omdat de schoolboekenmarkt niet het gewenste lesmateriaal kon leveren, ging het team over tot ontwikkeling van
eigen proefondervindelijk lesmateriaal. Over de onderwijskundige ontwikkelingen mag, achteraf gezien, gesproken
worden van een leerstof-operationalisering met 'toepassing-vaardigheden-samenhang' als dragende didactische
beginselen en in die lijn doorgedachte werkvormen.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat de aard van de
leerling, het doe-type, eerder dan de uiteindelijk beleden
onderwijsvisie, leidde tot een meer leerlingen georiënteerde school dan een op leerstof afgestemde school. De
school ontwikkelde pluriformiteit en creativiteit voor onderwijskundige oplossingen die recht deden aan individualiseren en differentiëren. Een gezamenlijk gedragen opvatting
over puberteit en socialiseren, leidde tot het voortdurend
zoeken naar een evenwicht tussen leerlinggericht 'competentieieren' en het meer 'leerstofleren' als maatschappelijke opdracht. Wat scholing betreft was de school in toenemende mate uit op interne scholing, team-teaching en
intervisie binnen en buiten de school. Daarbij groeide dus
langzaam maar zeker, door de verschillende samenwer-
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kingsverbanden, conferenties, het regelmatige
school- en lesbezoek van inspecteurs, onderzoekers (o.a. prof. Van den Broek, Freudental en
Matthijsen) schoolbegeleiders, bewindslieden
(met name Van Kemenade), maar vooral vakbroeders van andere scholen, een goed overzicht van
onderwijskundige ontwikkelingen, zodat er met
overtuiging beslissingen genomen konden worden.
Ondertussen
In 1966 kreeg de
school haar eerste 4-jarige afdeling, nl. de afdeling
electrotechniek en in 1967 werden per Koninklijk
Besluit het Individueel Technisch Onderwijs, ito,
voor metaalbewerken en timmeren afgegeven.
Waarbij opgemerkt dient te worden dat 'timmeren'
zich ontwikkelde binnen een landelijk samenwerkingsverband in de richting van bouw-houttechniek.
Het structuurrapport
in 1969
werd een ontwikkelingsperiode van 10 jaar afgesloten met de publicatie van het 'Structuurrapport
Streekschool Heythuysen'; 'Het boek met de
schroeven' heette dat in de wandelgangen. Hierin
werden lijnen aangegeven om uit de lbo-structuur
te breken.
Onderwijs in opmaat; school met elan
In 1970 honoreerde het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen de aanvraag van Heythuysen om, samen
met de lts'en van Nijswiller, Kerkrade en Schaesberg, een
integrale 4-jarige cursus voor alle leerlingen te kunnen
ontwikkelen. En overkoepelend werd de onderwijskundige
identiteit, die sinds 1960 in gang was gezet, gevormd
door het operationaliseren van interne en externe niveaudifferentiatie; het losser-klassen-verband.
Dat betekende dat we gingen werken met een twee-jarige
onderbouw en een twee-jarige bovenbouw. De eerste drie
maanden zaten de kinderen heterogeen gegroepeerd: ongeveer vijf leerlingen met een i-indicatie, tien leerlingen
met een lbo-advies en vijf leerlingen met een mavo- of
tto- (theoretisch technisch onderwijs) verwijzing. Na deze
eerste oriëntatiefase werden de leerlingen per stamgroep
voor ongeveer 16 uur per week geclusterd in niveaugroepen. De overige lessen, verdeeld over ongeveer
14 uur kreeg de heterogene stamgroep les in thematische
vakken met een overwegend open curriculum, zoals muziek, beeldend vormen, algemene technieken en lichamelijke opvoeding.
Bij het experiment '4-jarig lbo' vanaf 1970 werkte de
school voor de cursorische VesuJtaatvakken' in twee
clusters: talen en exacte vakken. Voor ieder leergebied
werden de leerlingen apart verdeeld over homogene
groepen op A-, B- of C-niveau. De indeling in homogene
niveaugroepen bleef twee jaar lang flexibel en werd per
rapport opnieuw aangepast. Onder niveau werd verstaan:
de inzichtelijke verwerking van de leerstof; er vond dus
nog geen tempodifferentiatie plaats. Voor de uitvoering

ken prikte, waarvoor ik me vervolgens in Leiden aanmeldde.
En in de tweede helft van de
tachtiger jaren, toen ik directeur
was van de Utrechtse
Middenschool, keerde dit thema
nog wat hardhandiger terug,
ais een sollicitant als motivatie
opgaf, dat hij graag meer van
zijn vak wilde leren.
"Wat is je vak eigenlijk?" vroeg
ik dan direct om na een antwoord als "Frans, natuurlijk"
door te gaan met: "Dan zou ik
mijn sollicitatie intrekken, wanl
veel Frans zul je hier niet bijleren".

van deze oriënterende brugperiode en op de ontwikkelingspsychologie gebaseerde aanpak, maakte de school
zelf zoveel mogelijk samenhangende lessen, taken en
projecten volgens een concentrisch opgebouwde cyclus
rond het vak maatschappijleer. De thema's betroffen:
Ik. Het Gezin, het Dorp, de Stad enz. Een voorbeeld van
zowel organisatorisch als inhoudelijke parallelplanning. De
leerlingen die vanuit hun stamgroep (mentorgroep) het
beste op A-niveau begeleid konden worden gingen dan bij
wiskunde bijvoorbeeld dammen, waarbij de zetten telkens
genoteerd moesten worden. Op B-niveau leverde het
goed werken met het coördinatenstelsel een leuke tekening op en op C-niveau werd dit wiskundig onderdeel
meteen behandeld vanuit de methode 'van A tot Z'. Het
spreekt vanzelf dat de leergebieden parallel gepland werden, telkens 4 mentorgroepen gekoppeld aan 4 avodocenten (onderwijzers). De lessen waren grotendeels in
blokuren ondergebracht om zelfwerkzaamheid te stimuleren en gevarieerde werkvormen mogelijk te maken. Het
belangrijkste uitgangspunt was dat iedere leerling zich gedurende de tweejarige onderbouw op kon werken en dus
naar aanleiding van het Paasrapport in leerjaar l van
B- naar C-niveau geplaatst kon worden. Zittenblijven werd
afgeschaft en iedere leerling ging na de tweejarige onderbouw in principe altijd verder in een passende leerweg
binnen de gekozen sector. De school (het klassenteam)
stelde het niveau vast; de leerling koos binnen de techniek een afdeling. Selectienormen waren dus niet aan de
orde. De leerwegen in het derde en vierde jaar betroffen

het tto, met alle programma's op C-niveau: de theoretische leerweg naar de mts. De praktische leerweg, met
vakken op B- en/of A-niveau, was gericht op het leerlingenstelsel, volle tijd of deeltijd, voor aankomend vakman.
De school was nog niet gemengd.

Een brede scholengemeenschap in Heythuysen
of profeet in eigen dorp?
In de jaren
1968-1970 heeft de Technische School te Heythuysen
verschillende pogingen ondernomen om met de scholen
van het voortgezet onderwijs in Heythuysen en omgeving
(mavo's, Ihno, leao) tot samenwerking te komen. Een
scholengemeenschap avo/lbo stond voor ogen. In diezelfde periode bestond het plan havo/vwo-onderwijs, dat een
overconcentratie in Roermond kende, te spreiden over
Midden-Limburg. De dependance voor havo/vwo in Echt
was reeds gerealiseerd. Initiatieven van de R.K. Technische
School om in Heythuysen tot een dependance havo/vwo
te komen mislukten. Deze misser gaf de doorslag om op
eigen initiatief en vanuit eigen ontwikkelingsinzichten voor
de toekomst van het beroepsonderwijs een experiment
geïntegreerd voortgezet onderwijs aan te vragen. Dit gebeurde in 1973.
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Maar terug naar Heythuysen.
waar ik terechtkwam in een geheel andere schoolorngeving
dan ik gewend was. Van een
Haags gymnasium naar een lts
in Midden-Limburg. die de durf
had gehad zich aan te melden
voor het boeiendste onderwijsexperiment, dat Nederland in
vele jaren heeft gekend. Ik denk
zeker aan de eerste jaren met
heel veel plezier terug. Ik werkte
met groot enthousiasme onder
leiding van Henk van Nunen. die
een grote bevlogenheid uitstraalde, en Jan Peeiers, die mij door
zijn enorme werklust opviel.
Ook in de groep van de tien
mentoren van de eerste lichting
Middenschool (200 leerlingen)
voelde ik me snel thuis en nu,
ruim 25 jaar en een aantal
banen verder, kan ik mij de gezichten van de meeste collega's
uit die tijd nog gemakkelijk voor
de geest halen: Th ijs de Wilde
als gedreven leerlingbegeleider,
Peter van den Beuken als onvermoeibaar strijder voor de
A-niveau-leerlingen, later Marga
Reverman met een eerste vrouwelijke inbreng in deze mannenwereld, Kees Hilhorst. Thei
Garis. Jos Silvertand. Vester
Jacobs, Frans Maas, Wim
Limpens, Harry Derckx, jacques
Verbeek, Piet van Cruchten, niet
te vergeten Sjaak Eggels als positieve cynicus en nog vele anderen. Als ik dit opschrijf, krijg ik
zin om ze weer eens allemaal te

Niets is praktischer dan een goede theorie

Met de wijsheid, die eigen is aan
terugblikken, durf ik te stellen,
dat we in het kleine, in allerijl
bijgebouwde paviljoen met onze
tien klassen met twintig leerlingen van vwo-niveau tot en met
A-niveau op onderwijskundig gebied een groot aantal goede en
voor Nederland unieke prestaties hebben geleverd. Het werken in echt heterogene groepen,
het werken in leergebieden en
last but not least het werken
vanuit het mentoraat. een van
de weinige zaken, die in het
Nederlandse onderwijs vaste
voet heeft gekregen, zij het vaak
in veel mindere intensiteit.
Enkele beelden uit mijn eigen
mentorgroep:
• ik ging - net als mijn collega's
- bij alle leerlingen van mijn
mentorgroep op huisbezoek. Bij
een van de eerste, in een dorpje
in de omgeving, werd ik vrijwel
wanhopig, omdat ik het dialect
van de ouders echt niet verstond: zij het mijne ook niet,
want, hoewel ik steeds om zwarte koffie vroeg, kreeg ik in de
loop van het "gesprek" tot drie
keer toe er een sloot melk en
een lading suiker i n . . .
* in mijn groep zat een zwaar
autistische jongen, die achteraf
beschouwd de grenzen van onze
heterogene mogelijkheden overschreed. Hij is twee jaar bij ons
gebleven en op een bepaalde
manier heb ik veel van hem geleerd. Eens had hij al enkele
malen iets mee moeten nemen,
maar hij was het steeds vergeten. "Ad", vroeg ik hem, "zul je
het nu morgen echt niet vergeten mee te nemen?" "Dat weet
ik niet", zei hij naar eer en geweten "want als ik er niet aan
denk"...en dat was toch superieure logica.
• en ik herinner me Tjeu, een
gezonde boerenzoon, die het
projekt beroepenoriëntatie vanaf
het begin absolute flauwekul

Een ontwikkelingsperiode van 10 jaar lts werd in 1969 nagemeten in het 'Structuurrapport lbo Heythuysen'. Hierin
werd het verworven onderwijskundig inzicht aan de onderwijsbeleidsvisie van de staatslieden Grosheide, van Veen
gekoppeld en aan de onderwijskundige opvattingen van
professor Jos van Kemenade. Maar zeker ook aan de pedagogische opvattingen van de Leidse professor Piet van
de Broek die op indringende wijze onderzoek deed naar
gedragingen van leerlingen. Hij legde verband tussen
systeemdwang en het moreel moeraseffect van onze itoklassen. Ito is individueel technisch onderwijs.
De visie waarin de lts van Heythuysen haar eigen dagelijkse onderwijspraktijk spiegelde, is het best terug te vinden
in een drietal tijdsdocumenten:
•1969 'A Blueprint for comprehensive education in the
Netherlands' voordracht van Kees Geerars, de latere
Middenschool inspecteur. Deze voordracht, uitgesproken
op een internationaal congres onder auspiciën van het
Onderwijskundig Studiecentrum, is gepubliceerd onder
de titel 'Perspectives in Comprehensive Education'.
• Klasse-onderwijs van dr. M. Matthijsen van 1971 en
• de Contourennota van minister van Kemenade van 1975.

Een nieuw schooltype

In 1973 werd de

school uitgenodigd deel te nemen aan de voorbereidingen van het Middenschoolexperiment en in 1975 kreeg
de schooi toestemming een integraal experiment

Middenschool voor te bereiden. Van de 80 inschrijvingen
werden voor de eerste lichting proefprojecten drie scholen
uitgenodigd te gaan werken onder de experimentenwet.
Het betrof:
• De Bijlmer Amsterdam: openbaar, alle schooltypen in
huis en grootsteeds.
• Franeker: protestant christelijk, lbo, mavo en havo en
kleinsteeds.
• Heythuysen: katholiek, smal (lts) en plattelandsschool.

1976. Middenschool Heythuysen

In

1976 begon de Middenschool Heythuysen met 200 eerste jaars leerlingen. De start vond plaats in de
Middenschool-Bovenschoolvisie. Het van oudsher bekende technisch onderwijs zou te zijner tijd. een plaats vinden
in de te verwachten regionale bovenschool. Het experiment wordt zodanig opgezet dat daarin vanuit de eigen
onderwijspraktijk van de school vorm werd gegeven aan:
• uitstel van de beroepskeuze van 12-jarige leeftijd tot 15of 16-jarige leeftijd.
• aanbieden van gelijkwaardige en optimale kansen op
alle niveaus van het onderwijs.
• aanbieden van een vormingsaanbod waarin en aandacht
wordt besteed aan de technische vorming en aan de
creatieve, naast de cognitieve educatie van leerlingen.
• het ontwikkelen van mogelijkheden voor een kritische
en constructieve deelname aan de samenleving.

HET UITREIKEN VAN HET MIDDENSCHOOLDIPLOMA EN PROFIELBESCHRIJVING DOOR j. VAN KEMENADE IN 1979. IN BEELD DE MINISTER, GEFLANKEERD DOOR DE VOORZITTER VAN DE

ICM, DE INNOVATIECOMMISSIE MIDDENSCHOOL HERMEN JACOBS. HET BETROF DE EERSTE NEDERLANDSE DIPLOMA'S VOOR DE (DRIEJARIGE) MIDDENSCHOOL UITGEREIKT IN
HEYTHUYSEN. HET VIERJARIG DIPLOMA WERD IN 1980 DOOR STAATSSECRETARIS DE JONG UITGEREIKT.
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vond. want hij werd toch vrachtwagenchauffeur. Al mijn goedbedoelde pogingen hem erbij te
betrekken hadden geen enkel effect. Het projekr werd afgesloten
met een stage, die Tjeu uiteraard
doorbracht bij een vrachtwagenbedrijf. De maandag daarna
kwam hij met een stuurs gezicht
de klas binnen en zei: "Ik word
geen vrachtwagenchauffeur: ik
moest elke ochtend om vier uur
op!"
We hebben wat afgeworsteld
met het mentorrapport en trouwens met de gehele rapportage,
omdat we de kinderen niet met
elkaar wilden vergelijken, maar
hun individuele ontwikkeling
wilden weergeven. We wilden
immers van de school niet een
sorteermachine maken, maar
een gezamenlijke expeditie,
waaraan ieders kwaliteiten een
bijdrage konden leveren.

Gevolgen
Allereerst mocht de lts haar
streekfunctie 'het verzorgen van technisch onderwijs' rnet
het Middenschoolexperiment niet verloochenen.
Integendeel: de school verwierf toestemming om aan het
Middenschoolonderwijs (3 jaar) een technische beroepsopleiding, tbo, van 2 jaar als aansluitende cursus voor
'aankomend vakman/vrouw' te verbinden.
Een ander gevolg betrof de verbetering van de pedagogische kwaliteit, nl. het gemengd worden van de school in
een tijd dat de lagere scholen nog veelal bestonden uit
jongens- en meisjesscholen. Een structuur overigens die
van Kemenade met succes doorbrak door de invoering
van de basisschool.
Ook onderhield de school intensief contact met de andere
experimenten evenals met de haar toegewezen resonansscholen zoals Leleystad, Floor Evers in Eindhoven, de
Werkplaats Kindergemeenschap te Bilthoven, Overbeeke
in Oosterhout, de Jenaplan mavo te Utrecht en de Leon
van Gelder Middenschool te Groningen. Internationaal
spitste zich de onderwijskundige uitwisseling toe op de
Gesamtschulen van Göttingen en Frankfurt.
De vijf leergebieden werden ingevoerd en gekoppeld aan
vijf eerste graads ontwikkelaars en aan een hechte samenwerking met de SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling).
Landelijke samenwerkingsverbanden betekenden uitwisseling van lessen (Proeftuin).
Invloed op het beleid door o.a. schoollidmaatschap van de
LWDM (Landelijke Werkgroep Diplomering Middenschool).
Een natuurlijk gevolg betrof het ontwikkelen van het mentoraat als geïntegreerde begeleiding.
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We hebben wat afgeworsteld
met het maken van geschikte
leerstof voor onze heterogene
groepen. Dat deden we vrijwel
helemaal zelf, en dat was vaak
een race tegen de klok. Met
wereldoriëntatie werkten we uiteraard - thematisch en dat
betekende regelmatig lange
avondvergaderingen thuis om
de zaak rond te krijgen. Ik weel
nog. dat ik hel thema "drugs"
heb uitgewerkt, waarin ik vooral
wilde waarschuwen tegen alcohol. En het thema "gastarbeiders", omdat die toen nog zo
heetten. Met het huidige taakbelastingsbeleid hadden we niets
te maken, en dat was ook niet
nodig: er was een overvloed aan
positieve energie.
In die eerste jaren was de
Middenschool een veelbesproken landelijk item. met felle
voor- en tegenstanders. Het was
natuurlijk voor Nederland ook
een revolutionair denkbeeld om
de selectie uit te stellen tot de
leeftijd van v i j f t i e n a zestien jaar.
Met name het Nederlands
Genootschap voor Leraren, het

