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1 Stand van zaken 

Marieke Harmsen stopt met haar werkzaamheden voor Rapucation. Zij gaat meer dagen 

werken voor het leerorkest. Blijft over Wietske 4 dagen. De overige werknemers zijn zzp'ers 

2 Werkzaamheden Rapucation 2015 

In 2015 hebben we twee maal een project uitgevoerd op het Meridiaan College. De eerste klas 

deed van januari tot maart een project. En de derde klas deed een project van oktober tot 

december. Verder is er nog een gezamenlijke voorstelling geweest van het Meridiaan College 

en het Huygens College in mei in het Bimhuis. Ter voorbereiding van deze voorstelling 

hebben we verschillende projectlessen gegeven op beide scholen. 

In september zijn wij gestart met de cursus vriendelijk orde houden. Dit keer werken wij met 

deelnemers die zichzelf opgeven. De ervaringen van deze docenten zijn positief. 

Johan ’t Hart heeft op het PNC de stap gezet naar leerlinggestuurd onderwijs. Inmiddels is 

duidelijk dat er een nieuwe bron is aangeboord. Hierbij een verslag van een ooggetuige, 

Allerd van den Bremen: 

De kwaliteit van de lessen van Johan ’t Hart blijft mij verbazen. 

Ik zag onlangs een les in een als lastig te omschrijven Havo 2 klas. In complete rust en 

concentratie wordt er op eigen niveau zelfstandig gewerkt. Leerlingen leren zichzelf 

o.a.keyboard, dj-skills, gitaar en djembé m.b.v. i-pads en zorgvuldig gemaakt en samengesteld 

lesmateriaal. Op het einde van de les maken de leerlingen samen muziek en wordt er zeer 

goed naar elkaar geluisterd. Qua orde is het volkomen duidelijk wat er van de leerlingen 

wordt verwacht en waar de grens ligt. Heel af en toe zoeken leerlingen die grenzen op, maar 

worden vrij snel , meestal zelfs door andere leerlingen, gewezen op hun fouten. Het is 

ongelooflijk hoe veel leerlingen kunnen leren als je ze duidelijkheid biedt in combinatie met 

de vrijheid om zelf te kiezen. 

3 Website 

De website werd tot februari beheerd door Marieke. Zij heeft er onder andere voor gezorgd 

dat nu nieuwsberichten en het blog van Johan goed in beeld komen. De blog is ook te 

bereiken via een nieuwe domeinnaam: www.de-lerende-docent.nl dit is extra website van 

Johan. 

4 Nieuwe invalshoeken 2016 

http://www.de-lerende-docent.nl/


Bij de twee basis-scholen in Rotterdam betrekken we nu zowel leerlingen, docenten en ouders 

bij het project. De docenten volgden de cursus vriendelijk orde houden en de ouders kregen 

per school twee ouderavonden. Het project is daar ingezet als een middel om klassen met veel 

probleem weer op de rails te helpen. 

Wietske heeft twee cursussen “Personal Works” gegeven. Zij heeft daarvoor nu een website 

speciaal voor het bedrijfsleven gelanceerd. Acquisitie voor deze workshop gaat nu van start. 

Om Johan meer ruimte te geven om docenten te begeleiden, is Melvin Dorn al een aantal keer 

op de maandag aan het werk als assistent/opvolger van Johan. Het ligt in de bedoeling dat 

Melvin een Conservatorium opleiding volgt en dat hij dat geleidelijk de baan van Johan 

overneemt. 

Kizzo Improvisatie groep 

Kizzo is de artiestennaam van een oud-leerling van Johan genaamd Tiërce Person. Hij wil 

graag samenspelen met getalenteerde leerlingen van het PNC. Daarvoor is nu de Kizzo band 

opgericht. Deze band heeft inmiddels één keer opgetreden. Hierbij treden de verschillende 

leden om de beurt aan als dirigent. Deze manier van werken zit nu helemaal in al onze 

projecten verankert. 

5 Toekomst 

Inmiddels is duidelijk je met betrokken partijen zaken kan doen. Met onze huidige initiatieven 

aanpak komen we eerder in contact met mensen waarmee we echt kunnen samenwerken. De 

strategie die wij gaan volgen tot 31 december 2016 is als volgt: 

Wij richten ons wat betreft projecten in 2016 uitsluitend op het basisonderwijs. Indien nodig 

vullen we de tekorten aan. In 2017 dienen de inkomsten de kosten te dekken. 

 


