
Ontwikkeling van individuele talenten en cruciale vaardigheden voor een leven in de toekomst.
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Zo bouw je een Steve JobsSchool.
“We hebben onze scholen naar Steve Jobs vernoemd. Een eerbetoon aan een man die 
met zijn talenten, visie, ondernemerschap en doorzettingsvermogen producten en dien-
sten heeft ontwikkeld, die een grote impact hebben op de samenleving van de toekomst. 
Het is onze missie om leerlingen optimaal voor te bereiden op die toekomst en in staat 
te stellen het maximale uit zichzelf te halen, gebaseerd op hun nieuwsgierigheid, talenten 
en mogelijkheden” 

1. DNA van de Steve JobsSchool

Het DNA van de Steve JobsSchool wordt gevormd door onze leermethode en onze 
beloften aan de leerlingen.  Alle betrokkenen -bestuur, leerkrachten, ouders en leerlingen- 
handelen in lijn met deze beloften. In dit document worden op hoofdlijnen de componen-
ten van onze schoolaanpak beschreven die het mogelijk maken om onze doelstelling en 
beloften te realiseren.

Ons doel.
Het doel van de Steve JobsSchool is om kinderen via een innovatieve leermethode en 
de modernste leermiddelen te stimuleren om hun individuele talenten te ontwikkelen 
en cruciale vaardigheden te leren voor het leven in de wereld van morgen. Naast basale 
vaardigheden als taal, rekenen en wereldoriëntatie betreft dat onder meer:

►Het analyseren, verwerken en presenteren van kennis op analoge en digitale wijze.
►Creativiteit, originaliteit en flexibiliteit.
►Kritisch denken en probleemoplossend handelen.
►Communicatie en samenwerking, zowel in de echte als digitale wereld.  (Mede daarom
  wordt in ieder geval ook Engels gegeven, als dat niet de hoofdtaal is).
►Digitale vaardigheden. 
 
Vanzelfsprekend wordt er groot belang gehecht aan de sociaal emotionele ontwikkeling 
van de kinderen en groepsprocessen. 

Onze beloften aan de leerlingen.
 
Wij beloven je:  
► goed te kijken hoe jij het beste leert; als je zegt wat je wilt leren zullen we goed naar je luisteren.
► je te helpen goede vragen te stellen, zodat je zelf kunt bepalen wat je wilt leren. 
► je te helpen ontdekken wat je talenten zijn en nog beter te worden in datgene waar je al goed in 
  bent. 
► je steeds uit te dagen om ook moeilijkere dingen te proberen en nieuwe dingen te leren.
► dat jij zoveel mogelijk zelf mag kiezen wat en wanneer je iets gaat doen; als dat nodig is, helpen we 
   je daarbij. 
► ons uiterste best te doen om te voorkomen dat je gepest wordt; natuurlijk hoort daarbij dat je zelf 
   ook niet pest. 
► je te leren hoe je goed kunt omgaan en samenwerken met anderen.  
► steeds de nieuwste techniek te gebruiken, om je voor te bereiden op de wereld van morgen. 
► je te leren om je fantasie te gebruiken om betere ideeën te bedenken en mooiere dingen te 
   kunnen maken. 
► dat we er alles aan zullen doen dat je met plezier zult terugkijken op je tijd bij ons op school.

Zo ben je goed voorbereid op je volgende school en je verdere leven!





0.2. De 6 basiscomponenten van de Steve JobsSchool

Het doel en de beloften worden gerealiseerd vanuit 6 basiscomponenten. 

2.A. De virtuele school.
De virtuele school is 24/7 voor de leerlingen toegankelijk. Daarvoor beschikken zij over 
een eigen iPad, die zowel op school als thuis gebruikt kan worden. 

De inrichting van die iPad wordt deels door school bepaald, op basis van de specifieke 
leerbehoefte van die leerling op dat moment, en deels door de ouders van de leerling. Er 
is een specifiek protocol met betrekking tot het gebruik van de iPad op school en thuis, 
die door elke leerling en ouders wordt ondertekend.

Omdat leerlingen in de virtuele school, naast zelfstandige activiteiten, met elkaar aan pro-
jecten werken die niet gebonden zijn aan plaats en tijd, benutten we de uren in de fysieke 
school optimaal voor collectief onderwijs, sport, spel en persoonlijke coaching. Daarbij 
wordt veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van elke leerling en 
aan hun onderlinge samenwerking.

Het is zeker niet zo dat van de leerlingen wordt verwacht, dat zij alle leeractiviteiten op 
de iPad doen. Voor elk leerdoel wordt het optimale middel gekozen voor de desbetref-
fende leerling, uit een arsenaal waarin naast de iPad, ook alle conventionele materialen als 
papier, potlood, schriften en boeken voorkomen. Door het enthousiasme van leerlingen 
over de lesmethode en de geboden variatie aan leermiddelen, blijken ze langer in staat om 
geconcentreerd te werken, zelfstandiger en sneller te leren en bovendien betere resulta-
ten te halen.

2.B De fysieke school.
Naast de virtuele school is er vanzelfsprekend nog steeds een fysiek gebouw waar de 
leerlingen samen komen. Dat gebouw is echter fundamenteel anders ingericht dan een 
conventionele school. Een Steve JobsSchool is in tegenstelling tot een conventionele 
school geen gebouw met een serie ongeveer even grote lokalen, waarin groepen kinderen 
van ongeveer dezelfde leeftijd een groot deel van hun tijd doorbrengen. 

De klaslokalen hebben plaats gemaakt voor een aantal grote en kleine ateliers waarin spe-
cifieke leer- en coaching activiteiten plaatsvinden en die qua inrichting en opzet duidelijk 
herkenbaar zijn voor hun specifieke doel. 

Dit geldt voor o.a. een taalatelier, een rekenatelier, een wereldatelier, een geschiedenisate-
lier, een creatief atelier en een techniek atelier. In deze ateliers worden workshops gege-
ven (met name door leerkrachten, leerlingen, ouders), werkbesprekingen tussen leerlin-
gen en leerkrachten of andere activiteiten horende bij dat specifieke atelier. In principe 
worden de workshops opgenomen, zodat ook leerlingen die niet fysiek aanwezig waren 
ze ook op andere momenten kunnen bekijken. 

Verder is er een binnen- en buitenruimte voor sport en spel en is er ook een buiten-
atelier voor planten en kleine dieren. Het aantal ateliers en de omvang van de andere 
ruimtes hangt samen met de omvang van de school. Bij een kleinere school zal het aantal 
ateliers wat beperkter zijn, maar zullen er ruimtes komen die voor meerdere activiteiten 
kunnen worden benut.

Daarnaast kent de Steve JobsSchool een grote binnenruimte, waar de leerlingen in stilte 
aan de slag zijn. Daarnaast zijn er één of meer werkruimten waar de leerlingen in allerlei 
combinatievormen (grote of kleine groepjes) aan projecten werken en men niet stil hoeft 
te zijn. 





2.C. Een individuele leerweg per leerling en een curriculum dat het
 ook mogelijk maakt.
Per leerling wordt een Individueel Ontwikkelings Plan (IOP) gemaakt, dat iedere 12 weken 
wordt bijgesteld in een overleg tussen leerkrachten, leerling en ouders. In dat IOP wordt 
een evenwicht gezocht tussen de talenten en mogelijkheden van het kind op dat moment 
en de eisen die in het curriculum staan vermeld als einddoel van de school. Elke 6 weken 
vindt er tussen leerling en coach een tussenevaluatie plaats.  

In het IOP staan de doelen voor de komende 12 lesweken vermeld. De doelen zijn kind-
vriendelijk benoemd, waarbij zowel de talenten als de aandachtsgebieden van de leerling 
aan de orde komen. Minstens 1 maal per 2 weken vindt er tussen leerkracht en leerling 
een leergesprek plaats, waarin de doelen van het IOP centraal staan.

Het curriculum van de Steve JobsSchool is gericht op de wereld waarin de leerling als 
volwassene terecht zal komen: een wereld waarin alle kennis in feite online beschikbaar is.  

Kerndoel van de Steve JobsSchool is Dat betekent ddat leerlingen vooral de vaardigheden 
moeten ontwikkelen voor hen relevante informatie te vinden, op waarde te beoordelen, 
te verwerken en door te geven (Find, Filter and Apply). Ook moeten zij leren samenwer-
ken met anderen in zowel de fysieke, maar ook de digitale wereld. 

Daarom besteedt de Steve JobsSchool juist daaraan extra aandacht, net als aan het ont-
wikkelen van hun routine in het gebruik van conventionele-, audiovisuele- en digitale 
hulpmiddelen.  Daarnaast is het voor hun toekomst cruciaal dat we volop werken aan de 
ontwikkeling van hun authenticiteit, creativiteit en zelfvertrouwen.

Omdat de gemiddelde curricula in het onderwijs van vandaag nog steeds gebaseerd zijn 
op de wereld van de afgelopen 50 jaar, stelt het nastreven van onze doelen ons voor de 
uitdaging continu te zoeken naar de optimale balans tussen het bijbrengen van de traditio-
nele vaardigheden en de waardevolle vaardigheden voor morgen. 

Binnen de individuele leerweg van de leerling worden op een natuurlijke manier de mo-
menten en de wijze waarop deze basisvaardigheden worden opgedaan bepaald.





2.D. Een nieuwe organisatievorm
De leerlingen zijn gegroepeerd in stamgroepen van kinderen van verschillende leeftijden, 
waarbinnen een maximaal verschil bestaat van 3 jaar. Deze stamgroep speelt vooral een 
rol voor het proces van groepsvorming. Slechts een klein deel van de leeractiviteiten vindt 
binnen de stamgroep plaats. Het belangrijkste deel van de leeractiviteiten wordt georgani-
seerd in de ateliers, in projectgroepjes of individueel.

Aan die stamgroep zijn een of twee vaste leerkrachten gekoppeld. Zij vervullen hierbij 
vooral de rol van mentor/coach van de leerlingen. Zoals één van hen treffend verwoord-
de:  “Ik heb het al die jaren dat ik les gaf op een conventionele school zonde gevonden, 
dat de leerlingen moesten leven met de beperkingen van het systeem. Het is prachtig om 
ze nu te kunnen stimuleren, om zelfstandig hun volle potentieel te ontdekken. Iedere dag 
zeg ik ze: laat me maar zien dat je het kunt. En ze hebben me nog niet één keer teleurge-
steld”. 

Binnen de school worden onder supervisie ook leerassistenten gebruikt (leerkrachten 
in opleiding en zelfs betrokken ouders met specifieke vaardigheden), waardoor de leer-
krachten extra tijd hebben om zich op hun rol van coach te concentreren.  

Leerlingen memoriseren en oefenen vooral zelfstandig in de virtuele omgeving. Daarbij 
krijgen ze uitdagingen die direct worden gecontroleerd op juistheid. Deze zijn doorgaans 
adaptief, waarbij de moeilijkheidsgraad zich aanpast aan de kwaliteit en/of snelheid van 
beantwoording. 

Leerlingen met een bovengemiddeld talent op een bepaald terrein kunnen daardoor on-
beperkt doorgroeien, zonder gehinderd worden door de leersnelheid van zijn klasgenoot-
jes. Deze aanpak geeft de leerkracht ook extra tijd om individuele aandacht te geven aan 
leerlingen die dat nodig hebben.

Flexibiliteit.
De virtuele school is in feite het hele jaar, 24 uur per dag open. Voor het fysieke school-
gebouw geldt op werkdagen, dat het 50 weken per jaar open is van ’s morgens tot vroeg 
in de avond. De groepsactiviteiten van de stamgroep vinden plaats in een tijdsslot tussen 
10.30 uur en 14 uur.  

Met elke leerling worden er afspraken gemaakt over het moment van zijn of haar fysieke 
aanwezigheid. ’s Morgens zijn er een aantal tijdsslots waarbinnen het kind op school kan 
komen en ’s middags zijn er een aantal tijdsslots waarop het naar huis kan gaan. Er wordt 
een minimum aantal uren vastgesteld waarop het kind fysiek aanwezig moet zijn. Dit mini-
mum hangt vooral af van de resultaten en ontwikkeling van het kind en de situatie van het 
huishouden. 

Door die flexibiliteit van schooldagen ontstaat voor ouders ook de mogelijkheid, vakan-
ties buiten de conventionele schoolvakanties te plannen. Dat betekent evenwel niet, dat 
de leerling dan geheel vrijgesteld wordt van leeractiviteiten. Via de virtuele school en de 
virtuele coach zal het dan nog steeds de afgesproken doelen moeten halen.  

Vaak krijgt de leerling zelfs de additionele taak om bij terugkomst een (multimedia) pre-
sentatie te houden over een specifiek onderwerp gekoppeld aan de plek waar hij of zij 
was of de activiteiten die hij of zij deed. Zo koppelen wij school en plezier op een leer-
zame, interactieve manier aan elkaar en leren andere leerlingen ook iets op van de erva-
ringen van hun medeleerling.





2.E. Een community van leerkrachten, leerlingen, ouders en omgeving.
De Steve JobsSchool is een lerende organisatie, waarin naast de leraren ook de ouders een 
belangrijke rol spelen. Zij zijn niet alleen mede verantwoordelijk voor het leerproces van 
hun kinderen, maar worden ook gevraagd bijdragen te leveren die samenhangen met hun 
beroep, hobby’s. herkomst en/of levenservaring. Dat kan zowel via de fysieke-, zoals via het 
geven van workshops, als via de virtuele school. Bij aanmelding wordt een inventarisatie 
gemaakt van de kennis en vaardigheden van de ouders.

Ouders die extra betrokken willen zijn bij de school van hun kinderen, zijn van harte wel-
kom in projectgroepen. Zij kunnen bijvoorbeeld bijdragen op het gebied van communicatie, 
vieringen, kunst en cultuur, sport, onderwijskundige ondersteuning en taken op het school-
plein of in de tuin.  Aan elke projectgroep is een leerkracht gekoppeld, die als taak heeft om 
te waarborgen dat alle activiteiten optimaal bijdragen tot de onderwijskundige doelen. 

Ook wordt de omgeving bij de school betrokken. Dat kunnen bedrijven zijn, het fysieke ge-
bied, of andere relevante componenten. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van Facebook 
als ontmoetingsplek voor de Community.

Steve JobsScholen uit de hele wereld en andere scholen die met tablets werken, kunnen zo 
met elkaar in contact gebracht worden om leerlingen en leerkrachten real-life met elkaar 
te verbinden.



2.F. Onze sCoolSuite Tools
De Steve JobsSchool heeft een aantal tools ontwikkeld die het mogelijk maken de doelstel-
lingen van de school te realiseren. Deze tools omvatten diverse aspecten van de virtuele 
infrastructuur waarbij leerlingen, leraren en ouders met elkaar verbonden worden en de 
doelstellingen van de school kunnen worden  gerealiseerd..

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van o.a. Symbaloo en Facebook om ervaringen en kennis 
uit te wisselen tussen leerkrachten onderling en tussen leerkrachten en leerlingen. Ook is 
er een speciale openbare sCoolApps website waar ervaringen en lesideeën over educatieve 
apps en websites gedeeld kunnen worden.



sCoolTool™
Deze tool bestaat uit een real-time agenda met keu-
zecomponenten voor de leerling op de iPad, waarbij 
een automatische locatie detectie plaats vindt in 
welke ruimte de leerling zicht bevindt. 

Ook wordt er een digitaal portfolio bijgehouden, 
evenals het Individuele Ontwikkeling Plan (IOP). Er 
is een app voor ouders om toegang te hebben tot 
rooster, portfolio en het IOP van hun kind en een 
speciale tool voor de leerkrachten.

iDesk Learning Tracker™
Een tool waarmee de activiteiten/prestaties van de 
leerlingen met educatieve apps worden geregis-
treerd, voor zover die met iDesk Learning Tracker 
verbonden zijn. 

Die informatie is beschikbaar voor de leerkrachten, 
via een app en webbased aan ouders (en –in geag-
gregeerde vorm- aan de uitgevers). De tool maakt 
ook vergelijkingen mogelijk met andere gebruikers 
van de educatieve app.

sCoolProjects™ 
Een tool waarmee leerlingen die met een project 
bezig zijn met elkaar en de leerkracht verbonden 
worden en daarbij alles kunnen uitwisselen om tot 
een zo goed mogelijk eindproduct te komen. 

Denk hierbij aan links, concepten, chat, agenda e.d.  
Als het project afgesloten is dan komt het in een bi-
bliotheek en is te benaderen voor andere leerlingen.

sCoolSpace™ 
Een virtueel schoolplein dat er alleen is voor leer-
lingen van één Steve JobSchool. Ongeacht waar de 
leerling is, op school, thuis of elders, kan hij commu-
niceren met de andere leerling. 

De gekozen vorm kan het best benoemd worden 
met “Second Life meets Augmented Reality”,  en 
daagt ook de creativiteit van de leerling uit.

https://vimeo.com/72742720
https://vimeo.com/72730586
https://vimeo.com/72737790
https://vimeo.com/72756326




0.3. Wordt ook een Steve JobsSchool!

Vanaf augustus 2014 zullen meer dan 25 scholen in Nederland met deze aanpak aan de slag 
gaan. De 7 die begonnen zijn in het najaar 2013 en degenen die zich inmiddels hebben aange-
sloten. Reacties van leerlingen, leerkrachten en ouders zijn heel positief.  Verwacht wordt dat 
in 2015 in meer dan 10 landen deze scholenaanpak zal zijn geintroduceerdgeïntroduceerd.

Hopelijk wordt u door deze beschrijving geinspireerdgeïnspireerd om met deze schoolvorm 
aan de slag te gaan of bepaalde componenten ervan over te nemen.  Daarvoor hebben we 
zowel hulpmiddelen als trainingsprogramma’s beschikbaar om u bij die transitie of introduc-
tie te helpen. Na de zomer van 2014 zal dat in zeker 4 talen beschikbaar zijn.

Voor nadere informatie over het starten van een nieuwe Steve JobsSchool, of een bestaande 
school om te vormen, bereikt u ons via info@stevejobsschool.nl. Bent u in onze sCoolSuite 
Tools geïnteresserd? Mail dan naar info@scoolsuite.com.

Wilt u op de hoogte blijven van ons nieuws, bezoek dan onze website en volg ons op Twit-
ter. Om lid te worden van onze community, meldt u zich aan op onze Facebookpagina.  

mailto:info%40stevejobsschool.nl?subject=Informatieverzoek
mailto:info%40scoolsuite.com?subject=Informatieverzoek
https://twitter.com/o4nt
https://www.facebook.com/SteveJobsSchool
http://www.stevejobsschool.nl


CONTACT SOCIAL MEDIABEZOEK
Steve JobsSchool           | sCoolsuite B.V.
info@stevejobsschool.nl | info@scoolsuite.com

www.stevejobsschool.nl

mailto:info%40stevejobsschool.nl?subject=Information%20request
mailto:info%40scoolsuite.com?subject=Information%20request
https://www.facebook.com/SteveJobsSchool
https://twitter.com/o4nt
http://www.youtube.com/channel/UChXerSczmIMG3wTz6cBOLaA
http://www.stevejobsschool.nl

