
X11 is een school voor vmbo/havo met ongeveer 
950 leerlingen, waarvan 775 op het vmbo. De open 
dagen trekken normaalgesproken meer dan duizend 
bezoekers en vindt dit jaar online plaats. Aanvankelijk 
was het idee om een digitale schoolomgeving te ma-
ken met het online programma spatial.chat. Bezoe-
kers zouden zich daarbij (even kort samengevat) als 
bolletje door de digitale school bewegen en konden 
onderweg met leraren en leerlingen praten en dingen 
beleven.

Een spannend en spectaculair plan, maar helaas zaten 
er onoverkomelijke haken en ogen in de voorwaar-
den van het programma en was het bovendien qua 
uitvoering niet ideaal (‘Te onoverzichtelijk, bleek toen 
we gingen proefdraaien’). Lang verhaal kort: het hele 
plan kon in de prullenbak, en de eerste versie van dit 
interview ook. Projectleider Jeppe den Uijl, bewon-
derenswaardig vrolijk: ‘We gaan het helemaal anders 
doen!’

Waren jullie niet heel erg teleurgesteld dat het 
plan niet doorging?
‘Het was huilen en juichen tegelijk. We waren heel 
enthousiast over ons vorige plan, maar we liepen 
tegen teveel dingen aan. Er komt een moment dat je 
zo’n plan moet loslaten. Dat is eng maar ook fijn, want 
het geeft ruimte om met iets anders aan de slag te 

Vrolijk verder met 
plan B
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X11 MEDIA EN VORMGEVING UTRECHT

X11 in Utrecht biedt exclusief het profiel Media, Vormgeving en ICT aan. Voor de 
open dagen kiest de school dit jaar voor een volledig online variant. Dat ging met 
hindernissen, maar dat hoort erbij, aldus projectleider Jeppe den Uijl: ‘Als iets niet 
lukt, zie je daarna weer allerlei nieuwe mogelijkheden.’

gaan. We hebben het lang genoeg geprobeerd om te 
weten dat het echt niet ging werken en we zijn toch 
op tijd gestopt om iets nieuws te gaan doen.

Dus nu plan B, vertel!
‘Op de open dag kom je via onze website bij twee 
live streams. Een aantal van onze leerlingen loopt 
vloggend een route door de school, ze geven een 
rondleiding en leggen uit waar je bent en wat je on-
derweg allemaal ziet. Die livestreams starten elke tien 
minuten en duren een kwartier. In de lokalen waar 
ze tijdens die live stream langskomen, zijn docenten 
en leerlingen aan het werk. Je kunt je dan via Teams 
aanmelden en meedoen met de les. Vragen stellen 
kan via de chat, en onze leerlingen kunnen ook hun 
scherm met je delen en laten zien wat ze aan het 
doen zijn, of via de webcam laten zien wat er uit de 
3D-printer komt rollen.

Tenslotte zie je onderaan op je scherm nog een aantal 
virtuele klaslokalen waar je presentaties kunt bekij-
ken. Het is ook mogelijk om individueel te praten met 
docenten, we zitten allemaal op school achter onze 
laptops om informatie te geven.’

Dat klinkt minstens net zo tof als het eerste 
plan!
‘Ik weet niet of we hier waren gekomen als we niet



eerst spatial.chat hadden geprobeerd. Dat is wel ken-
merkend van deze tijd: je bent steeds nieuwe dingen 
aan het uitvinden en als iets mislukt, krijg je toch een 
nieuw perspectief en zie je nieuwe mogelijkheden.

Intussen hebben we hier op school laatst ook Expedi-
tie Loopbaan gehad, waar 14 mbo scholen zich pre-
senteerden. Dat ging normaal met een markt, maar 
we zagen al aankomen dat dat qua corona-maat-
regelen niet zou lukken, dus zijn we overgestapt op 
een online vorm met livestreams. Je hebt veel meer 
productie: schakelkasten, lampen, camera’s, vier 
livestreams tegelijk. Dat ging zo goed dat we dachten: 
dat kunnen we bij de open dag óók doen.’ 

Welke mogelijkheden zie je nu aan de horizon? 
‘Het allermooist zou zijn als we de groep 8-leerlingen
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1 Tijdens de open dag zijn er via de website van 
X11 twee live streams te volgen van leerlingen 
die vloggend een rondleiding geven door de 
school. Groep 8-leerlingen kunnen via Teams 
meedoen met lessen. Daarnaast zijn er live 
verbindingen met lokalen waar docenten aan-
wezig zijn die presentaties geven of vragen 
kunnen beantwoorden.

2 De open lesmiddagen in januari en februari 
gaan vooralsnog gewoon door. Leerlingen 
van groep 8 werken op X11 dan op school aan 
een creatieve opdracht en hebben een kort 
gesprek met een docent.

Voorlichting op X11

op de online open dag echt iets zouden kunnen laten 
ontwerpen, samen met de leerlingen op school. Iets dat 
ze dan thuis zelf kunnen printen. Want echt meedoen en 
samen ontwerpen is wel de ultieme manier van contact 
hebben. Maar dat is voor de versie 2.0.’

Heb je nog een tip voor andere scholen?
’Wees niet bang om alles weer helemaal om te gooien! 
Maar vooral: zorg dat je iets bedenkt dat je zelf ook kunt 
uitvoeren. Je kunt iets moois láten ontwerpen, bijvoor-
beeld een mooie VR-Tour, maar dan is het niet echt meer 
iets van jouw school. Hoe knullig ook, zorg dat je het zélf 
presenteert, want dat zegt veel meer over wie je bent als 
school.’
 

Kijk voor meer informatie op de website van X11. 

tekst Anne Wesseling  website www.platformsvmbo.nl

https://www.opendagx11.nu/

