
“Hier gebeurt iets bijzonders” - 
tien uitgangspunten van VINCI toponderwijs

Iedereen die een BSA-les bijwoont merkt het: hier gebeurt iets bijzonders. Hier is een groep 
leerlingen, samen met hun docent,  bezig hun ambities te verwezenlijken. De kracht van 
motivatie, trots, nieuwsgierigheid, de wil om te leren en hoge verwachtingen is bijna voelbaar. 
Hier gaat het leren ‘als vanzelf’. Niet omdat het moet, maar omdat ieder kind dat zelf wil.
De BSA behaalt spectaculaire resultaten met haar leerlingen. Na drie jaar BSA behoren de leerlingen 
tot de 25% beste lezers van Nederland. Met andere woorden: van leerlingen die aanvankelijk 
onder of net op het gemiddelde scoren op toetsen voor begrijpend lezen ontwikkelen deze 
leerlingen zich tot excellente lezers. Wat is het geheim achter deze mooie opbrengsten? Die 
vraag laat zich niet eenduidig beantwoorden. Het BSA-concept is een zorgvuldig samengestelde 
combinatie van factoren die elkaar onderling versterken. Het is juist die combinatie – de integrale 
benadering – die de werkwijze typeert en effectief maakt.

Na drie jaar behoren de BSA-leerlingen tot de 25% beste lezers van Nederland.

In deze notitie beschrijven we tien essentiële bouwstenen van het BSA-concept. Ieder 
afzonderlijk zijn ze een nadere verkenning waard. Het zou goed kunnen dat sommige  
verworvenheden van de BSA ook op andere plekken, in andere contexten, werken. We denken 
daarbij in eerste instantie aan achterstandenbestrijding, bijvoorbeeld via VVE en schakelklassen. 
En de ideeëen over een academische cultuur of een kennisgemeenschap zijn ongetwijfeld nog 
breder toepasbaar, ook bijvoorbeeld op 
een gymnasium.

De tien bouwstenen van de BSA
1. Ambitie
2. Imago
3. Selectie
4. Academische cultuur
5. Excellente docenten en de kennisgemeenschap
6. Een effectief en inspirerend programma
7. De Leestafel
8. Monitoring
9. Een bijzondere leeromgeving
10. Krachtig leiderschap

1. De ambitie: toponderwijs
Onderwijstijdverlenging is lang overgelaten aan welzijns- en cultuurinstellingen. Echter, zonder 
hun goede bedoelingen te kort te willen doen: van bongoles gaat een leerling niet beter 
begrijpend lezen. Om dat te bereiken is een heel andere inspanning nodig. De BSA is ontwikkeld 
door onderwijsexperts, met verschillende kwaliteiten, afkomstig uit verschillende lagen van het 
onderwijs. Samen ontwikkelden zij vernieuwend toponderwijs, gebaseerd op wetenschappelijke 
inzichten, met bijzondere aandacht voor leerlingen met een taalachterstand. De BSA bedient 
een bijzondere doelgroep: talentvolle achterstandsleerlingen, met ambitie. Het zijn leerlingen 
die de potentie hebben om te excelleren, maar die daar niet in slagen omdat zij de Nederlandse 
taal daarvoor onvoldoende beheersen. Die groep verdient onderwijs van de hoogste kwaliteit, 
verzorgd door gespecialiseerde docenten.

2. Het imago: de omkering
De BSA is ‘hot’. De wachtlijsten staan vol. Leerlingen verdringen elkaar om een plek. Dat heeft 
veel te maken met het positieve beeld dat leerlingen en ouders hebben van de BSA. Dat wijkt 
af van het  ‘probleemimago’ van veel onderwijsachterstandenbeleid. Nu eens geen nadruk 
op problemen en achterstanden. Integendeel. De BSA wil een inspirerende plek zijn en zet 



onomwonden in op een ‘sexy’ imago. Ambitie, selectie, excellentie, succes en exclusiviteit zijn de 
sleutelbegrippen. De leeromgeving ziet er  bijzonder uit. ‘Hier moet je bij zijn’,  is de boodschap. 
En die wordt goed ontvangen. Blijkbaar zijn ouders en kinderen ontvankelijk voor de positieve 
toonzetting en de nadruk op schoolsucces. Sterker nog: ze komen in beweging en zijn bereid 
tijd en moeite te steken in de schoolloopbaan. De energie die daarbij wordt aangeboord is 
bijzonder krachtig en logenstraft de vooroordelen over de vermeende passieviteit van ouders van 
achterstandsleerlingen. De BSA is geen voorziening om achterstanden van zwakke leerlingen 
weg te werken; het is een academie waar leerlingen met talent worden aangesproken op hun 
kracht, hun ambitie en hun leergierigheid. Deze boodschap is goed overgekomen in de wijk en 
ook bij de pers. De BSA heeft een sterk imago opgebouwd als school voor slimme leerlingen.
3. De selectie: potentie en ambitie
Vernieuwend is dat de BSA breekt met het principe dat de meeste aandacht moet uitgaan 
naar de meest kansarmen. Alleen kinderen die talent hebben, gemotiveerd zijn en een goede 
werkhouding hebben, worden toegelaten. De scholen kiezen deze kinderen uit en benaderen 
de ouders. De BSA bepaalt zelf of de kinderen worden aangenomen. Kinderen en ouders 
worden geacht veel tijd en energie te investeren in de BSA. Tussentijds afhaken is er niet bij en 
de wederzijdse verplichtingen worden schriftelijk vastgelegd.
Om tot de BSA toegelaten te worden, moet je wel wat in je mars hebben. Zoals een leerling 
het verwoordt: ‘Je moet wel gemotiveerd zijn. Als je niet wilt leren, dan wordt het niks. Maar je 
moet ook de brains hebben, je moet snel kunnen leren.’ Bij de selectie wordt daarom scherp 
gekeken naar de capaciteiten en motivatie van de leerlingen. Een belangrijke vuistregel is: de 
leerling moet (uiteindelijk) perspectief hebben op havo/vwo. Ook de motivatie van de ouders 
wordt zwaar meegewogen: zij zijn immers medeverantwoordelijk voor de schoolloopbaan van 
hun kind. Er komen twee groepen leerlingen in aanmerking voor de BSA: onderpresteerders 
en high-potentials. Onderpresteerders zijn de leerlingen die minder goed presteren dan op 
grond van hun capaciteiten verwacht zou worden en die daardoor dreigen onterecht naar het 
vmbo door te stromen. High-potentials zijn leerlingen die presteren op niveau, waarschijnlijk 
zullen doorstromen naar havo/vwo, maar van wie verwacht wordt dat de taal een probleem zal 
worden en die dus baat zullen hebben bij de extra taalimpuls van de BSA.

4. De academische cultuur: sturen op houding
In haar roman ‘Het Gym’ beschrijft Karin Amatmoekrim de cultuurshock van een Surinaams meisje 
uit een achterstandswijk dat belandt tussen de kakkers op het gymnasium. Haar achtergrond 
sluit in het geheel niet aan op de cultuur van het ‘gennasium’. Hoewel de toon van het boek 
lichtvoetig is, wordt pijnlijk duidelijk hoe groot het gat is tussen thuis- en schoolcultuur en 
hoezeer achterstandskinderen daardoor worden belemmerd. De BSA probeert die kloof enigszins 
te overbruggen, door hen al vanaf groep 6 kennis te laten maken met een ‘academische cultuur’ 
en te sturen op een ‘academische houding.’
Een academische houding wordt gekenmerkt door ambitie, nieuwsgierigheid en zelfstandigheid. 
Leerlingen bij wie deze houding goed is ontwikkeld leveren uit zichzelf een bijdrage aan 
de les, omdat ze nieuwsgierig zijn, vol met vragen zitten en graag praten over interessante 
onderwerpen. Meisjes kunnen straks allemaal 100 jaar oud worden! Is dat echt zo? Allemaal? 
Kan dat? En zou je eigenlijk wel 100 jaar oud willen worden? Waarom? En waarom worden 
jongens niet zo oud? Dit soort vragen komt als vanzelf aan bod. En zodra de leerlingen in twee- 
of drietallen aan de slag gaan met onderzoeksvragen, zijn zij in staat om zelfstandig, vanuit 
hun eigen nieuwsgierigheid en hun eigen vertrouwen dat zij het aankunnen, hun onderzoek 
te sturen. Roept een antwoord een nieuwe vraag op, dan gaan ze ook daar mee aan de slag. 
Zijn er in een debat alleen maar voorstanders van een stelling? Dan hoor je een paar leerlingen 
zeggen: “O, dan ben ik wel even tegen,” zonder dat de docent daarom vraagt. Het aanleren 
van deze houden kost tijd. Vandaar dat de BSA een langetermijnproject is: leerlingen doen niet 
mee voor een jaar, maar voor drie of zelfs vier jaar. Dat geeft de meer tijd voor de ontwikkeling 
van academische vaardigheden (debatteren, onderzoeken, presenteren) en een academische 
houding. 

5. Topdocenten en de kennisgemeenschap
Een belangrijke aanwijzing voor Finse docenten luidt: ‘entertain! If you’re boring, who cares?’ 
De BSA onderschrijft die gedachte. De BSA-docent is daarom iemand die activeert, stimuleert en 
leerlingen betrekt. Leren is leuk, is haar boodschap. De docenten van de BSA zijn geselecteerd 
op kwaliteit, ervaring en ambitie. Het zijn docenten van een hoger niveau dan gemiddeld. Ze 
worden gezien als specialisten, mensen met een grote vakkennis. Daarnaast belichamen ze 
het intellectuele klimaat van de BSA, door in hun eigen gedrag te laten zien wat ze ook van de 



kinderen verwachten: betrokkenheid, nieuwsgierigheid, plezier in leren en de bereidheid tot een 
extra inspanning.
De docenten krijgen een intensieve training van Sardes voordat zij aan de slag gaan in de BSA. 
Tijdens deze training worden de didactische, pedagogische en organisatorische facetten van 
alle onderdelen van het BSA-programma behandeld. Centrale onderdelen van de training zijn: 
effectieve interactie –  met de leerlingen in gesprek gaan en de leerlingen met elkaar in gesprek 
brengen – en het tot leven brengen van een academische cultuur. Het is de verantwoordelijkheid 
van de docent om ervoor te zorgen dat alle leerlingen betrokken zijn bij gesprekken en bij het 
lezen van teksten. Is dat niet het geval, dan wordt van de docent verwacht dat zij zich bezint 
op haar aanpak. Dit vraagt van de docenten een open houding tegenover professionalisering. 
Hoe goed je ook bent en hoeveel ervaring je ook hebt, je bent nooit uitgeleerd. Tijdens het 
schooljaar zijn er klassenbezoeken en trainingsbijeenkomsten om de kwaliteit van het onderwijs 
te bewaken en te versterken en om het programma verder te verfijnen.  De docenten vinden 
de trainingen belangrijk voor hun professionele ontwikkeling. Een van hen verwoordt het zo:  
‘de trainers komen met nieuwe inzichten en ideeën uit onderzoek, wij komen met onze eigen 
inbreng uit het werk met de groepen. Dat zorgt voor een sterke professionele wisselwerking, 
waardoor we op een steeds hoger niveau komen.’ Het team van docenten fungeert als een 
kennisgemeenschap - een concept dat is uitgewerkt in samenwerking met bureau Oberon. Het 
doel van de kennisgemeenschap is om ontwikkeling te stimuleren op drie niveaus: de docent, 
het team en het onderwijsconcept van de BSA. Iedere werkdag komen de docenten als team 
bij elkaar om lessen voor te bereiden en hun kennis uit breiden en te verdiepen. Praktische 
en organisatorische kwesties worden zo min mogelijk besproken; het draait om de inhoud. Zo 
ontstaat dezelfde inspirerende sfeer die te zien is in de klassen. Het leren en ontwikkelen gaat 
dan ‘als vanzelf’. Voor de kennisgemeenschap is een programma voor een langere periode 
vastgesteld, waardoor de tijd efficiënt wordt gebruikt. De kennisgemeenschap is een sterk en 
opvallend onderdeel van de BSA, dat in 2012 werd onderscheiden met de prestigieuze Van 
Kemenade Award. 

6. Het curriculum: effectief en inspirerend
De BSA ‘gaat ‘ over begrijpend lezen.  Het belang daarvan wordt mooi verwoord door de Britse 
leesbevorderingsgoeroe Aidan Chambers. Hij zegt: ‘ Lezen is fundamenteel voor het leven 
in onze cultuur. Hoe goed je met teksten kunt omgaan, bepaalt hoe goed je mee kunt in 
het sociaal-politieke systeem of in een baan.’ BSA-leerlingen hebben de potentie om havo of 
vwo te doorlopen, maar worden daarin belemmerd door hun vaardigheden op het gebied van 
begrijpend lezen. Om dat doelgericht aan te pakken heeft de BSA in samenwerking met Sardes 
een eigen curriculum ontwikkeld, gericht op begrijpend lezen, woordenschat en kennis van 
de wereld. De ontwikkelaars gingen uit van twee principes: het curriculum moest tegelijkertijd 
effectief en inspirerend zijn, en wel in die volgorde. Dat betekent dat alle onderdelen uit het 
BSA programma ‘bewezen effectief’ zijn. Effectief betekent echter geenszins ‘saai’.  Het centrale 
doel van de BSA is om ervoor te zorgen dat leerlingen met meer plezier en begrip teksten gaan 
lezen, dat ze hun woordenschat vergroten en dat ze veel kennis van de wereld verwerven. 
Inspiratie is het sleutelbegrip. Steeds weer draait het om de betrokkenheid, verwondering en 
nieuwsgierigheid van de leerlingen. Het mooiste voorbeeld daarvan is de Leestafel.

7. De Leestafel: het symbool van de BSA
De meeste BSA-leerlingen zijn afkomstig uit gezinnen waar het lezen van kranten en boeken 
en het  praten over het nieuws niet vanzelfsprekend zijn. Toch draagt lezen sterk bij aan 
de ontwikkeling van alle BSA-domeinen: woordenschat, kennis van de wereld, begrijpend 
lezen. De relatie tussen lezen en prestaties op de Cito-toets is nog onlangs aangetoond door 
onderzoekers Kortlever en Lemmens. Alle reden om BSA-leerlingen aan te zetten tot lezen. 
Maar hoe doe je dat, in de wetenschap dat dwang – ga lezen! – niet helpt? Het antwoord is: 
door het onderwijs zo inspirerend te maken, dat het voor de deelnemers onontkoombaar is. De 
BSA ontwikkelde een succesvol model voor het lezen van kranten: de Leestafel. Denk aan de 
leestafel in een café of bibliotheek, waaraan mensen bladeren in kranten en tijdschriften en met 
elkaar in gesprek gaan over de actualiteit. Precies zo’n tafel is te zien in ieder BSA-lokaal. Bij 
binnenkomst gaan de leerlingen aan de rijk voorziene tafel zitten en bladeren ze door boeken 
en tijdschriften. Ze lezen over onderwerpen waarin ze geïnteresseerd zijn. Zo komen ze in de 
juiste sfeer voor de BSA-les en breiden ze hun kennis van de wereld en hun woordenschat 



uit.  In het gesprek over de gelezen teksten oefenen ze redeneren, samenvatten, formuleren 
en luisteren. De bezoeker van een BSA-les ziet een groep kinderen geconcentreerd gebogen 
over artikelen uit kranten, variërend van KIDSWEEK tot NRC. Een spectaculair beeld, gezien 
hun achtergrond. En een prachtig voorbeeld van beïnvloeding van cultuur. Dat die beïnvloeding 
verder reikt dan het klaslokaal van de BSA bewijzen de excursies per trein. In de coupes is het 
dan muisstil: de kinderen lezen de krant! De bijzondere combinatie van ‘effectief en inspirerend’ 
maakt de Leestafel voor leerlingen, docenten, ouders en bezoekers een symbool van alles waar 
de BSA voor staat.

8. Monitoring
Om zeker te weten of de BSA effectief is, wordt de taalontwikkeling van de leerlingen 
gemonitord. De leerlingen krijgen regelmatig toetsen over de behandelde lesstof. Daarnaast 
wordt gekeken naar gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de scholen. Door gegevens 
uit het leerlingvolgsysteem te gebruiken worden de leerlingen niet met extra toetsen belast. 
Bovendien laten deze objectieve scores zien hoe de leerlingen zich ontwikkelen ten opzichte 
van andere leerlingen in Nederland, al dan niet met dezelfde achtergrond. De aandacht gaat 
daarbij uit naar de taaldomeinen waar de BSA zich op richt: begrijpend lezen en woordenschat.

9. De leeromgeving: een broedplaats van talent
Over de inrichting van de BSA is goed nagedacht. De inrichting sluit aan op het idee van de 
‘academische leeromgeving’. Het beeld van de traditionele schoolklas is met opzet vermeden. 
Leerlingen moeten zich er van bewust zijn dat ze zich in een bijzondere omgeving bevinden, 
die inspireert tot een actieve en betrokken leerhouding. In de leeromgeving is direct zichtbaar 
welk belang de BSA hecht aan de actualiteit van het nieuws. Op de leestafel is een breed 
aanbod van kranten en tijdschriften uitgestald. Maar er wordt niet alleen over de actualiteit 
gelezen. In ieder lokaal staan boekenkasten met een brede collectie fictie en non-fictie. De 
leerlingen kunnen deze boeken onbeperkt lenen. Dit idee is ingegeven door inzichten uit 
onderzoek, waaruit blijkt dat vrijetijdslezen een sterke positieve bijdrage levert aan leesbegrip 
en woordenschat en andere facetten van de taalontwikkeling. Dus als leerlingen thuis lezen, 
levert dat leerwinst op zonder dat het extra lestijd kost. Daarom is in het lesprogramma altijd een 
onderdeel leesbevordering opgenomen – de Boekenclub – waar leerlingen kennismaken met 
nieuwe boeken en elkaar boekentips geven. De boeken worden aantrekkelijk gepresenteerd, 
in kasten en op tafels. Ook in de gangen en andere ruimtes wordt voortdurend jeugdliteratuur 
gepresenteerd. Verder zien we in de lokalen laptops waaraan de leerlingen werken als ze in 
tweetallen op zoek gaan naar informatie. Er is een digitaal scherm met internetaansluiting voor 
de docent. In de hal hangen portretten van sleutelfiguren uit de wetenschap, cultuur en politiek, 
zoals Albert Einstein en Martin Luther King. 

10. Krachtige aansturing: onderwijskundig leiderschap
De ambitie van de BSA vraagt om een sterk inhoudelijk leiderschap.De BSA wil een centrum 
voor excellent onderwijs zijn en de projectleider speelt een belangrijke rol in het realiseren van 
deze ambitie. De projectleider van de BSA is meer dan organisator en coördinator. Hij is vooral 
een onderwijskundig leider die zichzelf continu de vraag stelt: “Hoe creëren we een omgeving 
waarin leerlingen worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen?” Dit lukt alleen met een 
goed onderbouwd programma en met gemotiveerde docenten. De kern van het onderwijskundig 
leiderschap is dan ook: continue aandacht voor de kwaliteit van het programma en het inspireren 
en op koers houden van de docenten. De projectleider is vanaf het begin betrokken geweest 
bij de inhoudelijke ontwikkeling van het programma. Daardoor is hij in staat om de uitvoering 
ook inhoudelijk aan te sturen. De projectleider houdt oog op de kwaliteit van de lessen door 
regelmatig in de groepen op bezoek te gaan. Zo krijgt hij een indruk waar nog versterking van 
het onderwijs mogelijk is. De bezoeken kunnen aanleiding zijn om een onderwerp voor de 
training te agenderen, specifieke coaching te laten plaatsvinden, voorbeelden van good practice 
te filmen en die op de training te bespreken, enz. Kortom, de projectleider gebruikt het monitoren 
van de kwaliteit als startpunt om die kwaliteit te verbeteren.


