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De Kleine Parade 
‘De Nieuwe Leerweg GTL’

Een terugblik



Ook aan de slag?
Schoolleiders die op zoek zijn naar een 

vervolg op de Parade kunnen deelnemen aan 

het leernetwerk dat BMC vanaf het najaar zal 

starten of kunnen contact opnemen voor een 

persoonlijk gesprek. Opgeven voor het 

leernetwerk of een afspraak maken kan via 

Remy van Kasteren.

Op 11 april organiseerde het team Onderwijs 

Ontwerpen van BMC de Kleine Parade ‘De Nieuwe 

Leerweg’ in Gooiland, Hilversum. Tijdens deze 

intensieve werkdag hebben 60 schoolleiders een 

eerste ontwerp gemaakt van de Nieuwe Leerweg, 

passend in de context van hun eigen school.

 

De Nieuwe Leerweg is de werknaam voor de 

samenvoeging van de Gemengde en de 

Theoretische Leerweg. De meest opvallende 

verandering in de Nieuwe Leerweg is de 

introductie van een praktijkgerichte component 

voor alle leerlingen. Deze praktijkgerichte 

component biedt scholen de mogelijkheid om het 

onderwijs voor alle leerlingen aantrekkelijker te 

maken.

 

Wim Daniëls trapt de dag af
De dag begon met een historische terugblik. Wim 

Daniëls nam de aanwezigen mee naar de eerste 

verschijningsvorm van de huidige TL, de (M)ULO. 

Op zijn geheel eigen wijze liet hij zien dat de (M)

ULO een bijzondere vorm van onderwijs was, die 

voldeed aan een behoefte in de samenleving aan 

goed opgeleide vakmensen en ook een grote rol 

gespeeld heeft in de emancipatie van zowel de 

arbeidersklasse als meisjes.

 

Concrete invulling voor de eigen school
Na deze luchtige start hebben de schoolleiders 

onderzocht wat voor hen de mogelijkheden en 

kansen zijn van de Nieuwe Leerweg. Omdat de 

Nieuwe Leerweg ruimte voor maatwerk wil bieden, 

is er veel gelegenheid om de inrichting ervan te 

laten aansluiten bij de eigen omgeving en cultuur 

van de school. Tussen de schoolleiders van de 

verschillende scholen ontstonden intensieve 

gesprekken over de verschillen en de 

overeenkomsten tussen de scholen. Met de 

materialen en de opgedane kennis hebben 

schoolleiders concreet invulling gegeven aan  

een Nieuwe Leerweg die past bij hun school.

 

Een vernieuwend ontwerp
Om daar nog een schepje bovenop te doen sloot 

Remy van Kasteren, partner bij BMC, de dag af 

met de presentatie van een vernieuwend ontwerp 

voor zowel de Nieuwe Leerweg als de havo, waarin 

een groot aantal van de huidige problemen van het 

onderwijs opgelost kunnen worden. Hoewel dit 

ontwerp voor de meeste schoolleiders verrassend 

en nieuw was, past het zonder meer binnen de 

huidige bekostiging en wet- en regelgeving.

 

De precieze invulling van de Nieuwe Leerweg is 

nog niet afgerond, maar de deelnemers van deze 

Parade hebben al grote stappen in de goede 

richting gezet!
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