Eigenzinnig UniC krijgt eindelijk nieuwbouw in Transwijk
Lang verwacht dus en dan toch gekregen: UniC, de openbare school voor eigenzinnig HavoVWO krijgt dan eindelijk nieuwbouw. Op 3 september verrichtte Den Besten op feestelijke
wijze en onder toeziend oog van ruim honderd enthousiaste leerlingen en leerkrachten de
officiële handeling voor de nieuwbouw van UniC aan de Van Bijnkershoeklaan 2 in de wijk
Transwijk/Nieuw Welgelegen.
Hoezo eigenzinnig? Tom Terwan, net afgezwaaid HAVO-leerling, en Dave Drossaert,
directeur van het eerste uur, vertellen.
Tom, 17 jaar: “Ja, het was gedurfd om naar UniC te gaan, in 2004. Op mijn basisschool in
Hoograven hadden we promotiemateriaal gekregen van allerlei middelbare scholen. Mijn
meester uit groep 8 zei toen ‘UniC is misschien wel iets voor jou’. UniC presenteerde zich
vanaf het begin als een school waar je veel samenwerkt, waar geen huiswerk wordt
opgegeven omdat je langer op school zit. Je werkt zonder boeken, je hebt geen zware
schooltassen op je rug. Bijna alles gaat via pc en laptops. Geen leraar voor de klas die tegen
jou zegt wat jij op moet schrijven, geen klaslokalen met kleine tafeltjes. Ook mijn ouders
waren te spreken over het nieuwe concept van UniC. Bovendien ging Sanne, een hele goede
vriendin van mij ook naar UniC. De keuze was toen snel gemaakt.”
“De verwachting die ik in het begin had zijn uitgekomen in de afgelopen vijf jaar. Ook al
zaten we op een noodlocatie, in Oog in Al. Maar natuurlijk heb ik ook getwijfeld. Wij zijn in
2004 met 80 leerlingen gestart, we waren de pioniers. We kenden elkaar allemaal bij naam, er
waren geen buitenbeentjes, niemand werd gepest. Maar je zag al snel dat sommige leerlingen
niet goed om konden gaan met hun vrijheid. We werkten op computers waar ook veel
spelletjes op stonden. Er waren dus leerlingen die te weinig met schoolzaken bezig waren ....
UniC heeft daar ingegrepen en al die spelletjessites geblokt.”
“Mijn eerste drie jaren liepen soepel. In mijn vierde jaar hadden we veel netwerkproblemen.
Het was chaotisch. Na verschillende ouderavonden heeft de school maatregelen genomen.
UniC heeft ook geoefend de eerste jaren, en gezocht naar een manier om het goed te doen. Als
je nu kijkt naar de aanpak is die anders dan vijf jaar geleden. Het is nu ‘normaler’, er is meer
controle. Dat is beter voor het leren. Maar de goede dingen zijn gebleven. Ik heb al die jaren
maar een boek gehad, namelijk voor wiskunde. En woordenboeken natuurlijk. Voor de rest
werkten we met speciaal voor ons geschreven onderwijsopdrachten, via Ed-UniC.”
“Ik heb een geweldige tijd gehad op UniC. De school heeft mij niet alleen maar feitjes
geleerd. Samenwerken, samen naar oplossingen zoeken, en hoe met kritiek om te gaan,
debatteren, al die zaken, die heb ik ook meegekregen. Dat maakt leerlingen zelfverzekerd.
Ik ga nu eerst een jaar werken bij La Place, en nadenken over mijn vervolgopleiding. Wellicht
kies ik voor de Toneelacademie. Drama was bij UniC altijd mijn lievelingsvak.”
Dave Drossaert, directeur van UniC, 58 jaar, zit in zijn kleurrijke docentenkamer. Het huidige
gebouw voor de onderbouw, aan de Kanaalweg, was oorspronkelijk een kantoor. Grote
ruimtes, grote werktafels, grote computerruimtes, en overal veel zwarte laptoptassen.
Inderdaad, geen boek te zien ......
Drossaert: “Leren is leuk, en lesgeven ook! Dat was ons uitgangspunt in 2004. Na het sluiten
van het Thorbecke en Niels Stensen College rond 2000 zou er geen enkele openbare
VWO/HAVO school meer in de stad Utrecht overblijven. Wij zijn in het gat gesprongen. Dat
was een unieke situatie. We konden het vanaf nul opstarten en alles opnieuw vormgeven.”

“Het vernieuwende concept is ontwikkeld in samenwerking met De Werkplaats in De Bilt en
wordt nog dagelijks beproefd en geperfectioneerd. Veel ouders denken en kijken met ons
mee. Naast kennis gaat het ons om persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden aanleren. Bij
ons lopen geen leraren rond die aan het eind van de les tegen de leerlingen zeggen: ‘voor de
volgende keer tot hoofdstuk 3 leren, en niet verder’. De leerlingen van tegenwoordig zijn de
Einstein-generatie: slim, snel en sociaal, gewend aan het digitale informatiemaatschappij.
Daar proberen we op aan te sluiten. Zo werkt de nieuwe lichting eerstejaars allemaal met
eigen laptop.”
“De leerlingen worden in de eerste drie jaren niet gesplitst in een HAVO- en VWO -groep. Er
is geen klassikaal onderwijs. Ze worden begeleid door een vast team van zes docenten die elk
een specialisme hebben en individuele instructie verzorgen. Er is veel ruimte voor zelfstandig
leren en keuzeblokken. Lesgeven is bij UniC niet meer trekken aan de leerling die niet
gemotiveerd is en geen zin heeft. Leerling en leraar werken samen en zijn samen
verantwoordelijk voor het leerproces. Die manier van werken is niet voor iedere leerling
geschikt. Maar tientallen nieuwe leerlingen en hun ouders durven het elk jaar om zich in te
schrijven bij UniC. Ze zeggen: Ja! Hier geloven wij in!”
( De oplevering van de nieuwbouw voor UniC staat gepland voor 15 juli 2010)

