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Tijdens de online-editie van FYSICA 2020 op 17 april jongstleden werd Martijn
Leensen door de NNV uitgeroepen tot Natuurkundedocent van het Jaar 2020. Volgens
het juryrapport is Leensen “er een uitstekend voorbeeld van dat het geven van
onderwijs meer is dan louter kennisoverdracht. Hij wordt geroemd door leerlingen
en collega’s. Zijn lessen volgen een gestructureerde opzet voor alle leerlingen,
waarbij de leerlingen tevens de mogelijkheid hebben om te differentiëren. Hij is
actief met een eigen YouTube-kanaal, zodat hij ook als docent functioneert voor
andere leerlingen in Nederland. Leerlingen waarderen hem tevens als mentor en
begeleider.”

“B

ij Martijn is er altijd lol in de klas. Er hangt een leuke
sfeer, maakt niet uit welke klas.” Collega Sjoerd
Janssens komt tijdens het interview even het lokaal
binnen om een boek uit de kast te pakken en laat
desgevraagd duidelijk zijn waardering blijken. “Martijn is
altijd met onderwijs bezig. We krijgen vaak linkjes doorgestuurd die met onderwijs te maken hebben.”
Martijn Leensen is zelf een stuk bescheidener en was dan
ook verbaasd dat hij werd verkozen tot Natuurkundedocent
van het Jaar. “Ik ben geen vakidioot die alleen maar met natuurkunde bezig is, ik probeer ook andere dingen op de klas
over te brengen. Toen ik hoorde dat ik tot de drie genomineerden behoorde, schatte ik mijn kansen erg laag in, omdat ik had verwacht dat de NNV vooral veel belang zou hechten aan docenten met een sterk academisch georiënteerde
achtergrond. Uiteraard vind ik het heel mooi dat ik verkozen
ben, maar ik zou het ook goed vinden als volgend jaar
iemand wint die in Rotterdam-Zuid lesgeeft aan de tweede
klas van het vmbo en daar leerlingen enthousiast maakt voor
het vak. Dat is minstens zo belangrijk en misschien nog wel
veel moeilijker dan in een vijfde klas atheneum.”

Het begin
Als kind al was Leensen gefascineerd door sterren en planeten en het was dan ook vanzelfsprekend dat hij natuur- en
sterrenkunde in Utrecht ging studeren. Na het behalen van
zijn propedeuse stapte hij echter over naar Fontys in Eindhoven voor de studie technische natuurkunde. Aansluitend
volgde hij de studie Milieutechnologie. Hierna ging Leensen
aan de slag bij een onderzoeksproject aan de TU Eindhoven
waar hij experimenteel onderzoek deed aan het verbeteren
van de motorhelm. Bij het loopbaantraject dat hij na het
einde van het project volgde, vroeg iemand of het onderwijs
niets voor hem zou zijn. Zijn eerste reactie was: “Echt niet,
dat gaat nooit gebeuren”. Maar na aandringen ging hij toch
een dagje meelopen op zijn oude middelbare school in
Vught. “Vrijwel meteen boden ze me een baan aan en stond
ik voor de klas. Zonder ook maar een uur les in didactiek te
hebben gehad. Ik weet nog dat ik na twee dagen tegen mijn
vriendin zei: ‘Dit is echt een stom idee geweest, morgen zeg
ik op’. Maar voordat ik het wist was het herfstvakantie en
vond ik het zelfs jammer dat de school een week dicht was.”
Lesgeven was voor Leensen dus geen liefde op het eerste
gezicht, maar inmiddels zit Leensen helemaal op zijn plek

in het onderwijs. “Het heeft zeker een meerwaarde boven
bijvoorbeeld onderzoek doen. Je hebt iets directer het gevoel
dat je wat bijdraagt aan de maatschappij.”
Leensen behaalde zijn tweede- en eerstegraads lesbevoegdheid en verruilde zijn baan in Vught na veertien jaar voor een
plek op het Ds. Pierson College in ’s-Hertogenbosch.

“Ik vind dat je als docent
niet alleen docent bent
voor de leerlingen in
je klaslokaal maar
voor alle leerlingen in
Nederland.”
Lesgeven
Leensen doet naar eigen zeggen geen bijzondere dingen
in de klas. “Ik doe juist vooral standaarddingen, omdat ik
geloof dat ik daarmee het grootste verschil kan maken. De
laatste jaren ben ik steeds meer teruggekeerd naar directe
instructie. Daarbij houd ik zelf de regie in handen, stuur ik
leerlingen aan en bevraag ze.” Dat bevragen doet hij elke
les. Hij projecteert een probleem en laat leerlingen dertig
seconden nadenken waarna ze een antwoord mogen geven.
“Vreemd genoeg geven leerlingen in enquêtes aan dat ze
dat prettig vinden. Ze worden dan natuurlijk wel uit hun
comfortzone gehaald, maar blijkbaar voelen ze aan dat ze
dat nodig hebben.”
De leerlingen van Leensen hebben in de bovenbouw maar
twee uur per week natuurkunde en daarom wil hij ze tijdens
de les niet te veel loslaten. “Voor elke les maak ik van tevoren een plan met wat ik wil doen: herhalen, uitleggen, een
som voordoen. Eigenlijk best wel oldskool, maar ik merk
dat ik dat prettig vind en dat dat ook goed werkt. Ook omdat
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ik weet dat ze daarnaast, omdat ze in de bovenbouw zitten,
veel zelfstandig moeten doen.”
Leensen geeft zijn leerlingen tijdens een leerjaar wel veel
vrijheid in de route die ze kiezen. “Ik geef aan het begin van
elke periode aan wat we gaan doen en welke onderdelen er
gedaan kunnen worden. Vervolgens mogen leerlingen zelf
kiezen welke route ze willen volgen. Het kan natuurlijk zo
zijn dat leerlingen een foute keuze maken. Dat is helemaal
niet erg, want dan hebben ze iets geleerd, maar je moet als
docent dan wel de gelegenheid bieden om die fout goed te
maken. Ik heb een herstelmogelijkheid ingebouwd waarbij
ze bijvoorbeeld later in het jaar een proefwerk kunnen
herkansen.”

YouTube-kanaal
Leensen heeft een YouTube-kanaal [1] met veel uitlegfilmpjes dat ongeveer zeven jaar geleden is ontstaan. “Dat was in
de tijd dat flipping the classroom erg hip was.” Bij deze lesmethode kijken de leerlingen thuis naar uitlegfilmpjes zodat er
tijdens de les meer ruimte is voor verdieping. “Ik zag daar
zelf wel de voordelen van in en ben het gaan proberen. Er
waren al veel filmpjes van andere docenten, maar dat vond
ik te makkelijk.”
“Intussen speelt flipping the classroom niet meer zo’n
belangrijke rol in mijn dagelijkse onderwijs, maar ik ben
wel filmpjes blijven maken. Deels omdat ik het leuk vind
om ze te maken, maar ook omdat ik van mijn leerlingen de
feedback krijg dat ze het fijn vinden. Daarnaast krijg ik ook
reacties via YouTube van leerlingen van andere scholen dat
ze de filmpjes bekeken hebben en dat het ze echt geholpen
heeft. Ik vind ook dat je als docent niet alleen docent bent
voor de leerlingen in je klaslokaal maar voor alle leerlingen
in Nederland. En via die filmpjes kan ik ze bereiken. Dat is
erg leuk.”
Sinds een jaar maakt Leensen ook filmpjes over hoe je moet
leren. “Eigenlijk had ik die filmpjes zelf nodig gehad toen
ik sterrenkunde studeerde en dat niet lukte. Ik ben van alle
filmpjes op mijn kanaal het meest tevreden over deze, want
ik denk dat je daarmee bij leerlingen het grootste effect kunt
bereiken. De tweede wet van Newton zullen de meesten na
de middelbare school waarschijnlijk nooit meer nodig hebben, maar als ze weten hoe ze moeten leren, dan hebben ze
daar de rest van hun leven wat aan.”

Lesgeven in tijden van COVID-19
2020 was voor het onderwijs een bewogen jaar. Toen begin
maart de scholen dreigden te sluiten, kocht Leensen nog
snel een camera voor zijn computer. Het was een geluk bij
een ongeluk dat de school al een goede onlineomgeving had
waar ze al veel mee werkten en dat al zijn leerlingen al een
laptop hadden. “Een belangrijk gedeelte van mijn onderwijs
gebeurt niet hier in de klas maar daarbuiten. Op het moment dat leerlingen de deur van het lokaal uitlopen, eindigt
voor mij niet het onderwijs. We zijn daar ook al jaren mee
bezig, niet alleen binnen de sectie natuurkunde, maar op de
hele school, om blended learning wat meer toe te passen.” Bij
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combineerd met online-onderwijs. Het Ds. Pierson College
is een Google reference school, een van de twee in Nederland, en gebruikt Google suite, een online-werkomgeving
met veel verschillende functionaliteiten. Daarmee is het ook
mogelijk om met de leerlingen te communiceren als ze thuis
aan het werk zijn. “We kunnen ze opdrachten geven voor
thuis en feedback geven als ze thuis aan het werk zijn. Dus
toen de scholen dichtgingen, veranderden eigenlijk alleen
de twee lesuren per week, dat werd er één op afstand. Voor
de rest hoefde ik niets te aan te passen. Na een paar weken
hoorde ik van mijn atheneumleerlingen dat we eigenlijk
precies hetzelfde deden als daarvoor. Bij hen werkte het
heel goed, maar bijvoorbeeld bij mijn vierde klas havo weer
een stuk minder. Ik ben heel blij dat ze nu weer in de klas
zitten.”

“Misschien kunnen alle
lezers van het NTvN eens
overwegen om voor de
klas te gaan staan, al is
het maar voor één dag
per week.”
Iedereen voor de klas
Leensen vindt het jammer dat er over het algemeen weinig
waardering voor en interesse in het vak van docent is. “Het
was mooi om te lezen dat er tijdens de crisis weer meer
waardering was voor docenten en mensen in de zorg. Ik
hoop dat dat aanhoudt en niet weer verdwijnt. Het steekt
me wel eens dat mensen denken dat docenten vooral veel
vakantie hebben en weinig stress.” Leensen maakt zich ook
zorgen over de afname van docenten met een universitaire
opleiding. “Er is natuurlijk niets mis met docenten die
direct na hun middelbare school kiezen voor een carrière
als docent en de lerarenopleiding volgen, maar je hoopt op
diversiteit. Dus ook zij-instromers en academici. Dat is een
verrijking voor het onderwijs. Misschien kunnen alle lezers
van het NTvN eens overwegen om voor de klas te gaan staan,
al is het maar voor één dag per week.”
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