
Het onstaan 
Qworzo ontstond door een fusie tussen obs De Wold- 
rakkers in Woldendorp en obs De Munte in Termun-
terzijl. Samen met peuteropvang ‘t Hummelhoes van 
Kids2b vormen ze Kindcentrum Qworzo. Sjanet: “De 
fusie was een mooi moment om met elkaar na te den-
ken over hoe we het onderwijs wilden vormgeven. 
Het was ook een wens, omdat we het gevoel hadden 
dat het beter kon. Onderwijs wordt vaak afgestemd 
op het ‘gemiddelde’ kind. Daar wilden wij van af. 
Kinderen leren op verschillende manieren en hebben 
verschillende interesses en capaciteiten. Als je daarbij 
aansluit willen ze ook leren en zitten ze lekkerder in 
hun vel.”

Individuele leerroutes
Binnen Qworzo heeft ieder kind een eigen leerroute, 
die past bij het niveau en hoe het leert. Om de 18 we-
ken wordt een nieuw plan met leer- en ontwikkeldoe-
len vastgesteld. Er zijn doelen die voor alle kinderen 
gelden en er zijn individuele doelen. Barry: “Om dit 
plan te kunnen maken is het belangrijk dat we de kin-
deren goed kennen. Dat doen we door ze te obser-
veren en veel met ze te praten. Ik voer bijna elke dag 
gesprekjes met ze. Bijvoorbeeld als ze zelfstandig 
aan het werk zijn. Dan ga ik even bij ze zitten en 
vraag hoe het met ze gaat en of ik ze ergens mee 
kan helpen. Het geeft veel inzicht in hoe ze leren 
en wie ze zijn. Leuk is dat kinderen mij dan vaak 
gaan uitleggen hoe ze iets hebben aangepakt. Dat 
is wat je graag wilt. Als ze kunnen laten zien dat ze 
het snappen, mogen ze verder met het volgende 
doel.”

Samenwerking
Het hebben van een eigen leerroute betekent niet 
dat er alleen maar individueel wordt geleerd. Sa-
menwerken is belangrijk binnen Qworzo. Er wordt 
gewerkt in Units, daarin zitten kinderen van verschil-
lende leeftijden bij elkaar. Oudere kinderen helpen 
jongere kinderen en andersom. Barry: “Daar hebben 
we een systeem voor. Tijdens het zelfstandig werken 
kunnen ze met (gekleurde) blokjes aangeven of ze 
iemand willen helpen of een vraag hebben. Dat 
werkt goed. Kinderen zien daardoor wat ze kunnen.” 
Sjanet: “Kinderen krijgen ook, in kleine niveaugroep-
jes, samen instructie. Verder bieden we de kinderen 
regelmatig samenwerkingsopdrachten aan. Zo 
ervaren ze dat ze elkaar nodig hebben om tot een 
prestatie te komen. En door ze te leren samenwer-
ken, leren ze ook met elkaar om te gaan en grenzen 
te stellen. Dat zorgt voor een goede sfeer. Dat 
merk je echt.”

Meedenken over eigen ontwikkeling
In het begin bepaalt de leerkracht vooral wat en op 
welke manier een kind leert. Kinderen mogen wel zelf 
beslissen waar, wanneer en met wie ze leren. Ook 
dat is een leerproces. Na verloop van tijd mogen 
kinderen steeds meer zelf meepraten over wat en 
hoe ze willen leren. Barry: “We bieden kinderen een 
breed aanbod van vakken en activiteiten en we leren 
op verschillende manieren. Zo ontdekken kinderen 
hoe ze het beste leren en waar hun capaciteiten 
en interesses liggen.” Er wordt bijvoorbeeld veel 
bewegend geleerd en de kinderen gaan regelmatig 

op onderzoek uit. Er is van alles te zien en te beleven 
in het gebied: de kwelders, het brakke water met z’n 
bijzondere planten en dieren, de boerenbedrijven, 
de scheepvaart, … Barry: “Iedere periode laten we 
kinderen in persoonlijke gesprekken aangeven wat 
ze (nog meer) willen leren en hoe ze dat willen doen. 
Dat nemen we mee in hun persoonlijke plan. Wij 
zorgen voor de benodigde leermiddelen en passen 
ook onze bibliotheek erop aan.”

De organisatie
Om het concept goed te kunnen uitvoeren zijn in 
iedere Unit altijd een leerkracht en een onderwijsas-
sistent aanwezig. Sjanet: “Op deze manier kunnen we 
op hetzelfde moment instructie geven en individuele 
begeleiding bieden.” Ook het gebouw is ontworpen 
op basis van het concept. Door de gebruikte mate-
rialen, de kleuren en de foto’s van de omgeving is 
het alsof je de natuur binnenstapt. Naast de gewone 
werkplekken kunnen kinderen kiezen uit stilteruimtes, 
samenwerkplekken en overkapte buitenruimtes. De 
ruimtes zijn ingericht met flexibel meubilair, waar-
op kinderen kunnen zitten, wiebelen of aan kunnen 
staan. Heel bijzonder is de grote avontuurlijke tuin. 
Sjanet: “Die gaan we nog verder inrichten. Er komt 
nog een plek voor dieren en er worden een boom-
gaard, een moestuin en een waterstroompje aange-
legd. Vies worden mag bij Qworzo. Wel moeten de 
schoenen uit als je naar binnen gaat. Maar dat zorgt 
ook weer voor rust en een huiselijke sfeer.”
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*  Kindcentrum Qworzo is 
bedoeld voor kinderen van 
2 tot 12 jaar die wonen in 
Woldendorp en omgeving, 
bijvoorbeeld Termunterzijl, 
Termunten en Borgsweer.
Kinderen die buiten Wol-
dendorp wonen worden met 
de Qworzobus gehaald en 
gebracht. Qworzo is onder-
deel van Stichting Openbaar 
Onderwijs Marenland. 
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KINDCENTRUM 
QWORZO LAAT 
KINDEREN MEE-
DENKEN OVER LEREN
  In Woldendorp, in het Eems-Dollardgebied*, vind je 
een kindcentrum met een bijzondere naam en een bij-
zonder onderwijsconcept: Qworzo. Het kindcentrum 
is gehuisvest in een nieuw en aantrekkelijk gebouw 
dat is afgestemd op hoe kinderen er leren. Qworzo 
staat voor ‘Ik word zo’ en betekent dat het onderwijs 
aansluit bij de persoonlijkheid, interesses en capacitei-
ten van ieder kind en dat kinderen zelf mogen mee-
denken over wat en hoe ze leren. Directeur 
Sjanet Duut en leerkracht Barry Bronsema vertellen 
over hoe zij dit vormgeven en hoe je dit terugziet 
in het gebouw. 

-

KINDEREN OVER SAMENWERKING:

“Soms denken jongere kinderen dat ze mij iets 
kunnen uitleggen. Maar dan komen ze erachter 
dat ze het toch niet snappen, maar soms weten 
ze ook meer dan ik dacht.”

“Je leert samenwerken, maar je leert ook om met 
kinderen om te gaan waar je anders niet mee 
omgaat.”

“Soms werkt het samenwerken niet omdat je 
teveel kletst. Dan ga je even weer alleen verder.”  

KINDEREN OVER INDIVIDUELE 
LEERROUTES:

“Voor rekenen werken we op de computer met 
Gynzy. Ik vond dat moeilijk. Van de meester 
hoefde ik niet alles te doen. Hij bedacht een 
andere manier om het mij te leren.”

“Als je kunt laten zien dat je iets snapt, hoef je 
niet nog meer van hetzelfde te doen.”

“Je kunt bij ons niet blijven zitten, iedereen 
heeft een eigen plan.”

KINDEREN OVER MEEDENKEN 
OVER JE EIGEN ONTWIKKELING:

“Soms heb je een wiebeldag, dan kies ik voor 
de wiebelstoel. Je kunt er ook stil op zitten 
hoor.”

“Mijn oma is half Duits, een kennis van ons is 
ook Duits. Ik wilde daarom beter Duits leren. 
Ik kreeg van de meester werkbladen.”

“Je kunt ook koken kiezen.”

  


