
stroomden de deelnemers binnen.  

Alle geledingen door elkaar: van vmbo tot en 

met gymnasium. Ik denk dat we zeker zestig 

unieke bezoekers hebben gehad. Via de chat 

spraken de deelnemers met elkaar.  

Normaal komt op school een vmbo’er niet 

gauw in contact met een vwo’er; in Minecraft 

zag je deze leerlingen vrienden worden.”

Wat viel nog meer op?
“School is wel degelijk belangrijk voor ze. 

Misschien niet de lessen, maar wel de school 

als ontmoetingsplaats. We zagen online een 

aantal leerlingen iedere avond terug komen. 

Ook opvallend: de leerlingen kennen de school 

verdraaid goed. Ze weten precies wie of wat 

achter iedere deur zit. Ze wisten dan ook de 

school bijzonder goed na te bouwen.” 

Erik, nog iets misschien?
“De leerlingen regelden de klusjes onderling 

zelf. Ze namen eigen verantwoordelijkheid. 

Ewout en ik hoefden niks te doen. We zagen 

ook de nodige humor. Een leerling liet op de 

kamer van een teamleider, die toevallig er net 

aanwezig was, vuurwerk ontploffen.  

Allemaal lachen natuurlijk in de chat.  

Een virtuele  
ontmoetingsplaats  
in de lockdown
Twee docenten van het Hardenberg College bedachten tijdens de  
algehele lockdown van medio maart vorig jaar om leerlingen en  
docenten thuis samen de videogame Minecraft te laten spelen.  
‘Bouw samen in jullie eigen wereld de school na’ luidde de opdracht die 
Erik Post en Ewout Warringa hadden verzonnen. Wat bleek: er was grote 
behoefte aan onderling virtueel contact en leerlingen vonden het leuk 
om op een creatieve manier in verbinding te staan met de school.

Erik, hoe kwamen jullie op dit idee?
“De scholen waren dicht, net als de sportclubs, 

zwembaden en muziekverenigingen, alles zat 

op slot. Onze leerlingen kregen overdag thuis 

les via beeldbellen, maar konden ’s avonds 

nergens naartoe. Ewout en ik hebben toen 

bedacht dat ze het wellicht leuk zouden vinden 

om tussen zes en negen uur ’s avonds  

Minecraft te spelen. Dan konden ze elkaar, 

weliswaar niet lijfelijk, toch ontmoeten in  

een leuk spel en lol met elkaar hebben.” 

Waarom Minecraft?
“In de brugklas hebben wij in het vak  

Technologie de module Minecraft opge-

nomen. Leerlingen vinden dat geweldig.  

Naast Technologie geef ik ook het vak  

Aardrijkskunde en daarin gebruik ik het  

spel ook. Tijdens Open Dagen idem dito.  

We hebben er dus hele goede ervaringen mee.”

 

Ewout, was het een succes?
“Dat mag je zeggen. Drie weken lang hebben 

leerlingen en ook docenten met elkaar  

gebouwd. Erik en ik zetten iedere avond om 

zes uur de virtuele wereld open, zorgden 

ervoor dat de server gereed stond, en daarna 

05experimenteren, ontdekken, onderzoeken  

en creëren. Niet alleen voor leerlingen uit  

de buurt, maar ook voor leerlingen uit de  

wijdere omgeving die een bewuste keuze  

maken voor deze school. “We wilden een 

school waar leerlingen op een prettige manier 

aan de slag kunnen in praktijklessen, in plaats 

van in bus-opstelling uit boekjes leren.  

Daarbij willen we recht doen aan verschillen-

de leerstijlen: de een heeft meer begeleiding 

nodig, de ander vogelt het liever zelf uit of met 

zijn buurman. Voor het team is dat ook een 

experiment: ‘Hoe kunnen we leerlingen meer 

op maat leren leren?’ 

Brugklassers krijgen 12 uur les van hun 

X-mentor; docenten die merendeels van  

het basisonderwijs komen en keien zijn 

in differentiëren. In elke vakgroep zit een 

XL-mentor en een examendocent, die in het 

ontwikkelen van lessen ook hun collega’s van 

de avo- en praktijkvakken inspireren.  

Die coachende rol levert echt wat op.”

Skills
Vanaf klas 1 volgt elke leerling 8 XL-praktijk-

lessen in vier domeinen, om zo beter voor-

bereid te raken op de profielkeuze. Want hoe 

kun je anders weten waar je goed in bent of dat 

iets bij je past? In het domein Media & Business 

gaan leerlingen aan de slag met onderdelen 

die passen bij het profiel Media Vormgeving en 

ICT (MVI): camera’s, 3D-printen, lasercutten. 

Bij Health & Care komt een breed spectrum 

van EHBO tot haarverzorging aan bod. In het 

domein Technology gaat het zowel om de  

hardere techniek als om robotica. Art & Tech 

omvat een combinatie van kunstvakken,  

creatieve vakken en technologie.  

Daarmee zijn de XL praktijklessen dus ook te 

beschouwen als LOB. 

In de bovenbouw biedt de school drie  

profielen, die elk een eigen doelgroep trekken: 

MVI, PIE en Zorg & Welzijn. De profielen  

hebben een herkenbaar gezicht met eigen 

kleuren in drie lokalen in het Experience 

Centrum: een Media Lab, een PIE-Lab en een 

IT-campus. In een andere vleugel ligt een 

schitterende keuken en het Z&W-lokaal.  

“Met dit aanbod willen we onze leerlingen  

‘op X’ de kans geven om een bijzonder profiel 

te gaan volgen of, als er voor jou niks bij zit, 

over te stappen naar een andere school.  

Bij een profiel als MVI leer je skills die je in  

elk vakgebied kunt gebruiken.” 

 

“We hebben LOS (Leerling Ouders School)  

gesprekken. Leerlingen maken een port folio  

en gaan dat straks in het Medialab met hun  

mediadocent aan hun ouders presenteren: 

‘Welke doelen wil ik bereiken, wat heb ik geleerd 

en waar loop ik tegenaan?’ Op dit moment is 

het vanwege corona superlastig om ouders van 

550 leerlingen naar school te halen,” zegt  

Braber, “maar straks is iedereen welkom.”

De timing kón bijna niet beter. De goedkeuring 

van de fusie van de Gijsbert Karel van Hogen-

dorp met het Melanchton Mathenesse viel 

vrijwel samen met de toe kenning van de  

subsidie voor Sterk Techniekonderwijs.  

Daarvan is dankbaar gebruik gemaakt om 

mankracht, nieuwe apparatuur en faciliteiten 

in te zetten. Met als resultaat: een supertrendy 

school met een lichtgevende X op de gevel.  

Succeservaringen
“Kinderen die naar het vmbo gaan verdienen 

uitdagend onderwijs in een geschikte  

omgeving,” zegt Braber. “Daarom hebben wij  

er zoveel energie in gestopt om het Experience 

College een toffe school te maken, waar  

leerlingen trots op zijn en waar ze dingen  

kunnen maken waar ze trots op zijn.  

Succeservaringen – merken dat je ergens  

goed in bent – zijn essentieel voor de  

ont wikkeling van deze kinderen.” 

Kennismakingsactiviteiten voor leerlingen  

en docenten van beide samenwerkings-

partners om aan elkaar te wennen en de 

‘kruisbestuiving’ op gang te krijgen vielen  

door corona grotendeels in het water.  

“Toch is de overgang vrij geruisloos verlopen,” 

zegt Braber. “Dat heeft te maken met de  

rigoureuze verbouwingen, waardoor de  

school voor beide groepen leerlingen als 

nieuw voelde. Al was nog niet alles klaar,  

de sfeer op school is relaxed en er zijn veel 

mogelijkheden voor leerlingen: veel prak-

tijklessen, leuke vakken en leuke docenten. 

Op maat leren leren
Op het Experience College draait het om  
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Het opstarten van een nieuwe school is geen sinecure.  
Ondanks corona draait het Experience College sinds  

september 2020 op volle toeren. Honderdvijfendertig nieuwe  
brugklassers hebben de weg naar ‘X’ gevonden,  

vertelt locatie-directeur Leonard Braber.  

De contacten tussen leerlingen en docenten 

waren ontspannen. Er was geen druk om te 

leren en goede cijfers te behalen. Het ging om 

het samen bouwen.”

Drie weken lang bouwen aan de school?
Ewout: “Nee, hoor. Die was na een week klaar. 

Maar de leerlingen wilden niet stoppen.  

Toen zijn we vanuit de school in Hardenberg 

verder gaan bouwen. Via de supermarkt naar 

het gemeentehuis, een paar huizen, zo naar 

het station. Dat heeft nog eens twee weken 

geduurd.”

 

Erik: “Wist je trouwens dat andere scholen  

ook Minecraft met hun leerlingen zijn gaan 

spelen toen ze ontdekten dat het Hardenberg 

College hiermee in coronatijd succes had?” 

 

Voor herhaling vatbaar dus?
“Absoluut, maar wel graag zonder corona.  

Dat virus kan ons gestolen worden.” 

  

Erik Post (rechts) en Ewout Warringa

Samenwerken
zonder morren  
Marnick Laamers was tijdens de  
lockdown vrijwel iedere avond te  
vinden in Minecraft. De 16-jarige 
vmbo TL leerling vond het hartstikke 
leuk en een uitdaging om het Vecht-
dal College virtueel na te bouwen. 

“Het was best moeilijk, want je moest 
goed de plattegrond van de school 
lezen. We moesten bijvoorbeeld attent 
zijn op de lengte van de lokalen.”  
Het samenwerken en spelen met 
onbekende leerlingen, en soms ook 
docenten, sprak Marnick zeer aan. 
 “Het is leuk om andere leerlingen te  
leren kennen, ook van andere rich-
tingen. Bij de meesten heb ik nog 
steeds geen gezicht, maar ik krijg 
van sommigen zo nu en dan nog een 
uitnodiging om Minecraft te komen 
spelen. Zo blijf je toch een beetje in 
contact met elkaar.”

Echt zin in school heeft hij tijdens de 
lockdown niet gehad, ook al was hij er 
bijna iedere avond virtueel aanwezig. 
“Het ging me meer om de idee om 
met anderen een leuke opdracht te 
maken.” Dat verliep zonder morren. 
“We voerden steeds uit wat de meeste 
deelnemers het mooist vonden.”  
Het was een project dat voor her haling 
vatbaar is, vindt hij. “Mijn advies is  
om vaker games in het onderwijs te 
gebruiken. Dat is niet alleen leuk en 
leerzaam, maar voor leerlingen ook  
een makkelijke manier van leren.”  
       

Leerlingen van het Experience College 
in hun nieuwe omgeving.


