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Iedere aanleiding voor een viering moet je naar mijn mening aangrijpen. Voor mij is vieren stilstaan, terugkij-
ken en herinneringen ophalen. Komende zondag vier ik een feestje, omdat mijn moeder tachtig is geworden; 
een moment om even bij stil te staan en bij uitstek een gelegenheid om met haar en mijn broers herinnerin-
gen op te halen. Als cadeau geven wij haar een digitale fotolijst, waarmee zij naar hartenlust kan terugkijken, 
stil staan en herinneringen ophalen. Die fotolijst moest wel gevuld worden, dus ik op zoek naar foto’s. Een 
leuke bezigheid waarbij ik veel foto’s van mezelf met een glas in mijn hand tegenkwam. Ik heb kennelijk veel 
te vieren. 
Het eerste nummer van de 25ste jaargang is ook een gebeurtenis om te vieren. Stilstaand bij de geschiedenis 
van Mensenkinderen blijkt de eerste uitgave in december 1985 verschenen te zijn als opvolger van het blad 
Pedomorfose, met de redactieleden Kees Both, Josje Henkelman, Harrie Stoffels en Ad Boes als vertegen-
woordigers uit verschillende geledingen. In het tweede nummer, dat in mei 1986 verscheen, werd de keuze 
van de naam Mensenkinderen toegelicht: ‘Die naam is programmatisch. Het gaat om mens-zijn en mens-
worden. Kinderen zijn mensen. Kinderen mogen nog kind zijn. De hele mensheid, in al zijn verscheidenheid 
en als eenheid komt in zicht als horizon (‘the family of men’). De naam is vooral ook programmatisch in onze 
tijd, waar mensen ondergeschikt gemaakt worden aan de techniek en de economie. Er zijn anderzijds teke-
nen van bewustwording van deze situatie en het dóórbreken naar een andere samenleving.’ 
Toen de huidige redactie stilstond bij het verschijnen van de 25ste jaargang bleken we nog allemaal achter 
de naam Mensenkinderen te staan; een passende naam voor een onderwijsblad, waarin de pedagogiek van 
het kind centraal staat. We vonden het wel een mooie gelegenheid om ons jubilerende blad een nieuwe kaft 
en logo te geven. 

Terugkijkend blijken er twee mensen al vijfentwintig 
jaar aan het blad verbonden te zijn. Amanda van den 
Oever is vanaf het eerste nummer vormgever van 
het blad. Het nieuwe uiterlijk van Mensenkinderen is 
daarom tevens een hommage aan haar.
Ad Boes is al die tijd als redacteur bij het blad betrok-
ken. Zolang ik Ad mee maak, is hij het jenaplange-
weten van de redactie en voor ons een inspirator 
met zijn grote kennis, netwerk en betrokkenheid bij 
het jenaplanonderwijs. Als beleidsmedewerker van 
de NJPV heeft hij de taak om de contacten met de 
politiek en inspectie te onderhouden. En dat kan nie-
mand ontgaan zijn! Hoe kunnen we Ad beter eren 
en bedanken voor al zijn werk als redactielid dan 
hem de ruimte te geven om als gasthoofdredacteur 
het eerste nummer van deze 25ste jaargang te vul-
len en een platform te geven om auteurs aan het 
woord te laten die beschrijven hoe hij graag ziet dat 
het onderwijs ingericht en verantwoord wordt. De 
thematische kern is deze keer geheel gewijd aan zijn 
grote drijfveer ‘groei van kinderen zichtbaar maken’. 
In zijn voorwoord zal hij hier nader op ingaan.
Ad heeft veel redactieleden zien komen en gaan. Zo 

heeft de redactie voor de zomervakantie afscheid genomen van Jacques van Krugten en Sylvia Schipper. Toen 
ik in 2005 hoofdredacteur werd, beloofde Ad me om nog een jaar te blijven om te zorgen voor enige con-
tinuïteit. Hoewel we tot nu toe ieder jaar jammer genoeg weer op zoek moeten naar nieuwe redactieleden, 
biedt het Ad en mij een argument om er nog een jaartje aan vast te knopen.
Helaas nemen we ook afscheid van onze cartoonist, Cor den Dulk. Hij sluit zijn bijdrage aan Mensenkinderen 
af met een artikel over het tekenen van cartoons. Voor de cartoon bij de thematische kern wordt Frank de 
Man zijn opvolger. Daarnaast hoop ik dat u met hulp van de aanwijzingen van Cor cartoons voor de volgende 
nummers wil maken. 
Terugkijkend, stilstaand en herinneringen ophalend hef ik symbolisch het glas op een goede samenwerking 
met iedereen die vijfentwintig jaar Mensenkinderen mogelijk heeft gemaakt en met degenen die de volgende 
jaargangen van Mensenkinderen mogelijk maken. Proost!

Vieren  Felix Meijer
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De thematische kern van dit nummer heeft evalueren als onderwerp. Ik heb ervoor gekozen om dit 

thema grotendeels te benaderen vanuit een praktische invalshoek. De centrale vraag is hoe en door wie 

kan worden vastgesteld of doelstellingen in het onderwijs worden gehaald. Alleen een vreemdeling in 

Jeruzalem is er niet van op de hoogte dat er een spanningsveld bestaat tussen wat overheid en toezicht 

van scholen in dit opzicht vragen én daarop haaks staande opvattingen in tenminste een deel van het 

basisonderwijs, Jenaplan daarbij inbegrepen. Laat ik beginnen met vast te stellen waar iedereen het wel 

over eens is. Onderwijs is van groot belang in onze samenleving en zonder school kan het niet. De over-

heid geeft aan onderwijs relatief veel geld uit. Het is nodig om vast te stellen of financiële middelen ver-

antwoord worden aangewend. Dat moet je niet alleen aan scholen overlaten. Diezelfde overheid moet op 

haar beurt de burger ervan kunnen overtuigen dat scholen belastinggelden goed besteden. 

Maar wie moet onderzoeken of het onderwijs oplevert wat wordt beoogd? In de Wet op het Onder-

wijstoezicht gonst het in dit verband van de term ‘zelfevaluatie’. Het zou de taak van de scholen zijn om 

zelf de opbrengsten van onderwijs vast te stellen én om daaruit de nodige consequenties te trekken. De 

inspectie zou ermee kunnen volstaan om kennis te nemen van de uitkomsten, zo luidde althans de rede-

nering. En als de opbrengst onder de maat is? Scholen zouden ook dat zelf kunnen vaststellen en, waar 

nodig, maatregelen treffen. De inspectie neemt daarvan kennis. 

Was het maar zo eenvoudig en vormde het voorgaande maar de koers bijna een kwart eeuw  na de 

invoering van de wet op basisonderwijs. Van zelfevaluatie komt in het primair onderwijs zo goed als niets 

terecht. De belangrijkste reden is dat de inspectie aan zelfevaluatie eisen stelt die voor wetenschappelijk 

onderzoek gelden, te weten betrouwbaarheid en validiteit. De tweede eis veronderstelt grondig vooron-

derzoek, waar scholen de middelen én de tijd niet voor hebben. Daar komt bij dat lang niet alles wat aan 

inhouden en processen in het onderwijs aan de orde zou moeten komen zich met behulp van genoemde 

criteria laat onderzoeken. Zo beperkt onderzoek naar de kwaliteit van taalonderwijs zich tot niet meer 

dan 30% van het voorgeschreven taalonderwijs, zo schreef ik al in 2006 in dit tijdschrift. Het restant, 

maar liefst 70% van het curriculum, wordt bij de beoordelingen van opbrengsten op het gebied van taal 

genegeerd. Als de inspectie en haar feitelijke opdrachtgeefster, de staatssecretaris, taalonderwijs werke-

lijk van zo’n groot belang acht is deze reductie niet acceptabel. Er is nu sprake van een merkwaardige 

omkering. Wat kan worden gemeten telt, het overige niet. 

Het eerste artikel lijkt niet bij het thema van dit nummer te passen. Lijkt, want voor de volgorde is bewust 

gekozen. Professor Goorhuis illustreert dat eerst de wenselijkheid van een bepaald soort onderwijs aan de 

orde is en pas daarna de vraag hoe resultaat in de gewenste richting kan worden vastgesteld. Haar stel-

ling wordt toegepast op de praktijk van (aanvankelijk) leesonderwijs voor jonge kinderen. Het alternatief 

dat ze schetst geeft ruimte voor zinvol onderzoek naar onderwijskwaliteit: Hoe kan worden vastgesteld 

of een ontwikkeling bij een kind, van binnenuit én als gevolg van gerichte beïnvloeding, ook heeft plaats 

gehad? Dat blijkt met eenvoudige middelen te kunnen zoals observeren; toetsing is voorlopig nog niet aan 

de orde. Het tweede artikel gaat dieper op het laatste in. 

Dominique Sluijsmans, lector aan de hogeschool Arnhem/Nijmegen, gaat in op de verhouding tussen de 

uniciteit van een kind en beoordeling van vorderingen met behulp van toetsen. Staan die noodzakelijk 

met elkaar op gespannen voet? 

Dick Memelink maakt in een interview duidelijk dat scholen andere wegen kunnen bewandelen dan de 

gebruikelijke om ontwikkelingen en vorderingen vast te stellen.

Annemiek Zwart is de auteur van ‘De opbrengst dat ben ik…’. Ze voert daarin een pleidooi voor betekenisvolle 

vormen van evaluatie in pedagogisch perspectief. Een deel van deze brochure mochten we hier overnemen. 

Niet alleen in Nederland is er een discussie over ‘meten en weten’. Die wordt ook in Amerika gevoerd, 

zoals blijkt uit een recent artikel van George Johnson en Susan Bonaiuto. Het werd eerder geplaatst in het 

tijdschrift Educational Leaderschip. 

In jenaplanscholen De Peppels en De Canadas in Boxmeer wordt met behulp van een door de inspectie 

ondersteunde pilot onderzocht of en hoe een andere wijze van beoordeling van opbrengsten geaccep-

teerde én bruikbare mogelijkheden biedt. 

Ik hoop dat deze artikelen aanzetten om stil te staan bij wat en hoe u evalueert in uw school.

e e n  a a n z e t  t o t  
z E l f E va l u at I E  Ad Boes

e v a l u a t i e



M E N S E N K I N D E R E N  118  september 2009 3

Moedertaalontwikkeling 
en leren lezen een pAAr ApArt 
prof. dr. s. Goorhuis-Brouwer

“Oma, deze tekening is voor Tess. Wil jij even opschrijven 
voor Tess?”
Dit vraagt de ruim vijfjarige kleindochter aan haar oma.
Oma, die Sien heet, schrijft op: voor Tess
“Ja, zeg”, roept de kleine meid verontwaardigd. “Daar staat 
geen Tess, daar staat jouw letter!”

Kleuters, ook slimme kleuters denken magisch en pre-operationeel. 

Een letter, ook al herkennen ze enkele letters, worden niet herkend 

als letter, maar als behorend bij een persoon. “Dit is mijn letter, dat is 

mama’s letter, dat is papa’s letter”.

Een ander voorbeeld:

Een 89-jarige overgrootvader vraagt aan zijn bijna zesjarige 
achterkleinkind: “Kan jij wel tot 89 tellen?”. De kleine aar-
zelt even en zegt dan vastberaden: “Nee, dat kan ik niet, 
maar ik kan wel tot 100 tellen!”.

Letters en cijfers kunnen door kleuters nog niet beoordeeld worden 

op de functie die ze hebben in het lees- en rekenproces. In de gebrui-

kelijke programma’s voor peuters en kleuters wordt dit al te gemak-

kelijk vergeten. Dit komt naar onze stellige overtuiging omdat men 

taalverwerving en leren lezen als synoniemen hanteert. Het schoolvak 

taal bestaat immers uit leren lezen, schrijven en spellen.

Taalverwerving voor peuters en kleuters is echter moedertaalverwer-

ving. Ontdekken hoe de taal klinkt, welke betekenis woorden hebben, 

hoe zinnen opgebouwd worden. Kinderen bouwen een woordenschat 

op en leren spreken en vertellen. En dat alles doen ze in een tempo 

dat past bij hun aangeboren en erfelijk bepaalde taalleervermogen. 

Sommige kinderen kunnen met drie jaar soms al in volzinnen spreken, 

anderen kunnen dit pas met ongeveer 5 jaar. Verreweg de meeste 

kinderen zullen tegen hun zesde verjaardag goed verstaanbaar en 

in goed opgebouwde zinnen kunnen spreken. Daarnaast hebben ze 

dan ook andere vaardigheden opgebouwd: ze kunnen goed luisteren 

naar een verhaal, ze kunnen geconcentreerd aan een taakje werken. 

Ze kunnen zich aan afspraken houden en de fijne motoriek is zover 

onder controle dat een pen op een goede manier vastgehouden kan 

worden.  

de moedertaalverwerving
De verwerving van de moedertaal is een proces dat zijn neerslag vindt 

op de hersenschors: hersencellen ontwikkelen zich, gaan verbindin-

gen aan met andere hersencellen en er ontstaan belangrijke functi-

onele hersengebieden die de basis vormen voor taalgebruik. De taal 

legt zich meestal vast op de dominante hersenhelft. Bij de meeste 

mensen is dit de linkerhersenhelft, maar er zijn ook mensen bij wie de 

rechterhersenhelft dominant is. De dominantie van de hersenhelften 

komt o.a. ook tot uiting in de ‘handigheid’. Bij rechtshandige mensen 

is de linkerhersenhelft meestal dominant en bij linkshandige mensen 

de rechterhersenhelft.

In het eerste levensjaar start de ontwikkeling van de klankherkenning 

en klankproductie.

Door te luisteren herkennen kinderen de klanken die in de taal wor-

den gesproken. Ook de klankmelodie wordt herkend. Al vanaf zes 

maanden zijn kinderen in staat om kenmerken van de eigen taal te 

selecteren. Deze worden vervolgens opgeslagen in een luistergeheu-

gen, het auditief geheugen.

De klankproductie volgt deze auditieve ontwikkeling. Vanaf ongeveer 

zes maanden gaat ook het brabbelen steeds meer klanken en klank-

patronen bevatten die tot de eigen taal behoren. De klanken die kin-

deren horen gaan ze ook oefenen. Hierdoor ontstaat de tongval in het 

spreken: de tongbewegingen gaan de luisterontwikkeling volgen.

In het tweede levensjaar start de ontwikkeling van een woordgeheu-

gen en de woordproductie.

Door naar taal te luisteren ontdekken kinderen rond de eerste ver-

e v a l u a t i e
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jaardag dat bepaalde klankcombinaties betekenis dragen. Vanaf dat 

moment gaat het kind een woordenboek opbouwen, tenminste wan-

neer de ouders voorwerpen en situaties voor hun kind benoemen. Dit 

woordenboek is voor ieder kind anders gevuld, afhankelijk van het 

taalaanbod. Niet ieder kind zal “tractor” of “amen” in het woorden-

boek opslaan, en ook niet ieder kind “tapas” en “sherry”.

Wanneer de woordenschat zich op gaat bouwen, gaan kinderen ook 

zelf woorden vormen (gemiddeld tussen 13 en 18 maanden). Omdat 

de klankontwikkeling doorgaat tot zes jaar, zullen de eerste woorden 

per definitie krom worden uitgesproken: taat voor paard en ham voor 

boterham.

In het derde levensjaar start de ontwikkeling van het zinsbegrip en de 

zinsproductie.

De herkenning van de zinsstructuren neemt meestal rond de tweede 

verjaardag een aanvang, waarna het zelf formuleren van zinnen 

gemiddeld tussen twee en twee- en- een- half jaar begint. Eerst 

komen de tweewoordzinnen ( papa auto, mij boek). Rond de derde 

verjaardag komen de drie- tot vijfwoordzinnen, waarna in groep 1 

en 2 het taalgebruik langzaam groeit naar volledige en grammaticaal 

goed opgebouwde zinnen.

stimulans voor de taalontwikkeling
De moedertaalverwerving is een spontaan proces dat zich ontwik-

kelt als kinderen worden toegesproken, dingen voor het kind wor-

den benoemd, er naar kinderen wordt geluisterd, kinderen worden 

voorgelezen, er liedjes worden gezongen en er rijmspelletjes worden 

gedaan. Dit gebeurt spelenderwijs, zonder gerichte instructie.

Stap 1 in de taalontwikkeling is dat baby’s door over en weer lachen, 

kijken en vocaliseren met hun ouders/verzorgers zich mentaal richten 

op de klanken en klankpatronen die in de toegesproken taal aan-

wezig zijn. Hierdoor kan zich stap 2 ontwikkelen, namelijk dat jonge 

peuters ontdekken dat bepaalde klankcombinaties betekenis dragen 

en ze zodoende ontdekken dat er woorden bestaan. De woorden-

schatontwikkeling start rond de leeftijd van 12 maanden en wordt 

gevoed door ouders/verzorgers die alles voor het kind benoemen. 

Tussen 13 en 18 maanden begint het kind hierdoor ook zelf woordjes 

te produceren. De ouders/verzorgers plaatsen die woorden voor het 

kind vervolgens in een breder verband. Het kind zegt bijvoorbeeld: 

“toos” en de ouder antwoordt “ja ,dat is de matroos, die kan varen 

met de boot”. Zo ontwikkelt het kind begrip van het grammaticale 

systeem van de taal. Hierdoor zal het ook zelf zinnen gaan produ-

ceren. Naast benoemen en aanwijzen, wat de woordenschat doet 

groeien, wordt voorlezen belangrijk. Voorlezen is echter niet alleen 

goed voor de taalontwikkeling van kinderen. Het doet nog veel meer. 

Kinderen komen tot rust tijdens voorlezen en genieten van de fysieke 

aandacht die daarbij hoort: lekker dicht tegen papa of mama aan-

kruipen. Op deze manier leren ze goed te luisteren en zich te concen-

treren. Bovendien maken boeken jonge kinderen vertrouwd met de 

ervaring dat lezen leuk is en daar zullen ze later alleen maar plezier 

van hebben. Het belangrijkste van voorlezen is dat kinderen gevoel 

krijgen voor verhalen, dat de fantasie wordt geprikkeld. Kortom dat 

de literaire beleving wordt geoefend.

De snelheid waarmee een kind leert lezen en het leesniveau dat het 

kind in de basisschool uiteindelijk  behaalt, is afhankelijk van de lite-

raire beleving en het concentratievermogen dat het kind als peuter en 

kleuter heeft opgebouwd. De literaire beleving zorgt ervoor dat een 

kind enthousiast is om aan het leesproces te beginnen. Vervolgens is 

het succes van het leesonderwijs te danken aan de concentratie die 

het kind op kan brengen en de methodiek die wordt toegepast. Leren 

lezen is namelijk een bewust aangestuurd didactisch proces. Dit in 

tegenstelling tot de moedertaalverwerving die spontaan en spelen-

derwijs plaatsvindt bij voldoende en adequaat taalaanbod.

normale variaties in de taalontwikkeling
Bij adequate stimulans van de taalontwikkeling, zoals boven beschre-

ven, vertoont toch ieder kind een eigen tempo in de taalontwikke-

ling.

De leeftijden waarop mijlpalen in de taalontwikkeling worden bereikt 

kunnen ver uit elkaar liggen. Zo kunnen er tussen de leeftijd waarop 

de 10% snelste kinderen de mijlpalen heeft bereikt en 90% van de 

kinderen diezelfde mijlpalen, wel twee jaar liggen.

Zo ligt het spreekbegin tussen 9 en 18 maanden en leert een kind 

verstaanbaar te spreken tussen 3 en 6 jaar.

Figuur 1. Mijlpalen in de taalontwikkeling gerelateerd aan de leeftijd.

1. begrijpt opdrachtjes met twee woorden; 2. kan één of meer 

lichaamsdelen aanwijzen; 3. zegt ongeveer 10 woordjes; 4. begrijpt 

zinnetjes met drie woorden; 5. kan twee woordjes combineren; 

6. maakt zinnetjes met drie worden; 7 maakt zinnetjes met  vier 

woorden; 8. ongeveer de helft verstaanbaar; 9. enkelvoudige zinnetjes, 

e v a l u a t i e
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4 woorden; 10. vertelt spontaan een verhaaltje; 11. kan een verhaaltje 

navertellen aan de hand van plaatjes; 12. ongeveer drie kwart 

verstaanbaar; 13. lange, ook samengestelde zinnen; (14. bijna alles te 

verstaan – niet in deze figuur).

taalachterstand
Een taalachterstand is pas aanwezig als kinderen minder presteren 

dan 90% van hun leeftijdgenootjes, die grens kan als vuistregel wor-

den gehanteerd. Op basis van de gegevens, gepresenteerd in figuur 

1, zijn daarom minimum spreeknormen opgesteld. Wanneer kinderen 

niet aan deze minimum spreeknormen voldoen is er mogelijk een taal-

achterstand aanwezig en moet nader onderzoek plaatsvinden. Hierbij 

moet niet alleen de taalontwikkeling in kaart worden gebracht, maar 

moeten ook de beïnvloedende factoren op de taalontwikkeling nader 

onderzocht worden (gehoor, leervermogen, medische status).

Figuur 2. Groninger Minimum Spreeknormen (GMS).

 
taalontwikkeling bij allochtone kinderen
Veel allochtone kinderen die met vierjarige leeftijd op de basisschool 

komen, vertonen een achterstand in de Nederlandse (moeder)taalont-

wikkeling (ca. 44%). Wanneer zij echter op een natuurlijke manier aan 

het Nederlands worden blootgesteld presteren zij na een jaar binnen 

de normale variaties van de Nederlandse taalontwikkeling. Afhankelijk 

van het taalniveau waarmee zij de basisschool binnenkomen, zal de 

taalstimulans in eerste instantie moeten bestaan uit zoveel mogelijk 

benoemen, zodat de woordenschat wordt opgebouwd. Activiteiten 

die daarbij ondernomen kunnen worden zijn o.a. naar de dierentuin 

gaan, boodschappen doen in de supermarkt, naar de speeltuin, etc. 

Wanneer de kinderen de woorden begrijpen die wij gebruiken kan 

vervolgens doorgegaan worden met converseren, liedjes zingen, 

rijmen en voorlezen. Ook voor de allochtone kinderen gaat het om 

spontane ontwikkeling die spelenderwijs plaatsvindt en waarbij de 

literaire beleving de basis vormt voor het latere leren lezen.

Leren lezen
De onbewuste klankrealisatie die het kind bij de taalontwikkeling 

heeft opgebouwd, wordt vanaf ongeveer het zesde jaar (uiteraard 

met spreidingen daarom heen) bewust aangewend voor een nieuw 

leerproces. 

In de doorgaande taalleerlijn vormt de ontwikkeling van de moeder-

taal en de literaire beleving die is opgebouwd het fundament voor het 

leesonderwijs. De moedertaalontwikkeling wordt gestimuleerd door: 

praten, zingen, rijmen, voorlezen en musiceren. Dit gebeurt spelen-

derwijs (niet instructief), waarbij koppelingen worden gemaakt met 

belevingen en lijfelijke situaties.

Om te kunnen leren moeten kinderen wat betreft de denkontwikke-

ling zijn aanbeland in de concreet operationele fase. Dit is een fase 

waarin aan taal een objectieve status kan worden toegeschreven: 

geen koppelingen meer met lijfelijke situaties en belevingen. Het kind 

herkent een letter als b (bu) of s (ss), het is niet meer “mijn letter”of 

“jouw letter”.

Letters en cijfers kunnen nu beoordeeld worden op de functie die ze 

hebben in het lees- en rekenproces. Het kunnen herkennen van let-

ters en leestekens als symbolen maakt het voor de kinderen mogelijk 

om te leren lezen. Door te leren lezen wordt de taal op een hoger 

plan gebracht. Schriftelijke taal heeft in tegenstelling tot de monde-

linge taal, geen relatie meer met de lijfelijke situaties of contexten en 

de individuen waar ze uit voortkomt (Bosma, 2008).

Leren lezen vraagt om een bewust didactisch proces.

Prof. dr. S. Goorhuis-Brouwer is orthopedagoog  en 

als hoogleraar spraak- en taalstoornissen bij kinderen 

verbonden aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

Fotografie: Felix Meijer
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Uitingen Leeftijd

Brabbelen
Jargon
Brabbelen met af en toe een herkenbaar woord
Enkele woordjes, éénwoorduitingen
Twee-woorduitingen
Twee- en drie-woorduitingen
Drie- tot vijfwoorduitingen;
Verstaanbaarheid ongeveer 50%
Enkelvoudige zinnetjes, géén goede woordvolgorde;
Verstaanbaarheid ongeveer 75%
Enkelvoudige zinnetjes, goede woordvolgorde;
Verstaanbaarheid ruim 75%
Grammaticaal juiste zinnen, ook samengesteld;
Goed verstaanbaar.

  < 9 maanden
  9 - 12 maanden
12 - 18 maanden
18 - 24 maanden
2;0-2;6 jaar
2;6-3;0 jaar

3;0-3;6 jaar

3;6-4;6 jaar

4;6-5;6 jaar 

> 5;6 jaar
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In het artikel van prof. Goorhuis worden we 

geconfronteerd met een visie op  leren lezen die 

anders is dan in de meeste basisscholen. Ook de 

meeste leesdeskundigen, velen worden als zodanig 

genoemd in de brochure van de inspectie over het 

aanvankelijk leesonderwijs, denken er anders over. 

Zij kiezen voor een analytisch-technische benadering 

van het voorbereidend en aanvankelijk leesonderwijs. 

Dat is hun goed recht, mits er ruimte is voor andere 

zienswijzen, zoals die van prof. Goorhuis en anderen. 

Waar die ruimte ontbreekt is het niet denkbeeldig 

dat scholen onder druk een leespraktijk invoeren 

waar ze in volle vrijheid niet voor zouden kiezen. 

Prof. Goorhuis staat met haar opvattingen overigens 

niet alleen. Het ontwikkelingspsychologische model 

van Ewald Vervaet, dat mede gebaseerd is op de 

ideeën van Jean Piaget, is ermee verwant. Er zijn 

ook sterke overeenkomsten met de oorspronkelijke 

onderwijsfilosofie van de Engelse infantschool en de 

daarop gebaseerde praktijk van het leesonderwijs. 

de infantschool
Voor jenaplannners van het eerste uur zal wat prof. Goorhuis schrijft 

bekend voorkomen. Het was Doris Nash en velen met haar die na 

de Tweede Wereldoorlog en tot de jaren zeventig met de Engelse 

infantschool hebben gepleit voor een start van het leren lezen vanaf 

het moment waarop een kind in hele zinnen spreekt. Dat moment 

kan twee jaar en zelfs meer verschillen. Dat betekent dat de ontwik-

kelingsleeftijd bij een kalenderleeftijd van 6 jaar tenminste een vari-

atie van ongeveer 5 tot 7 jaar kan vertonen. De infantschool kende 

heterogene groepen voor kinderen van 5 tot 7 jaar, te vergelijken met 

groep twee en drie bij ons. 

Of een kind vroeg of laat gaat lezen maakt voor het eindresultaat 

geen verschil, zo is aangetoond. Dat betekent dat kinderen ook later 

dan nu vaak gebruikelijk is met 

leren lezen zouden moeten 

kunnen beginnen. In de infant-

school was dat mogelijk. Men 

stelde daar ook vast dat bij het leren lezen vaak van hollen of stil 

staan sprake is. Bij het ene kind verloopt het leerproces snel en bij 

een andere langzaam. Ook een tijdelijke terugval behoort tot normale 

verschijnselen. Er is sprake van een hoge mate van discontinuïteit 

die kenmerkend is voor deze en vergelijkbare leerprocessen. Bij het 

maken van een onderwijsarrangement moet met die grote verschillen 

aNDERS (leren) lezen 
en evalueren in de onderbouw 

Ad Boes  

Wie verschillen negeert, 
veroorzaakt ongevallen
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worden gerekend, daarbij dient acceptatie voorop te staan.  Verschil-

len zijn een gegeven, wie ze negeert veroorzaakt ongevallen en wie 

gemiddelde vorderingen tot algemene norm verheft begaat een grote 

fout. 

In Engeland was de infantschool na een aanvankelijke groei het 

slachtoffer van de tendens om leerprocessen te vervroegen. Er kwa-

men onder het bewind van de Labourpartij nauwgezette voorschriften 

voor de inrichting van het onderwijs. Van de voormalige infantschool 

is als gevolg daarvan niet veel meer over, maar het verzet tegen de 

verschoolste onderbouw lijkt daar momenteel te groeien, niet in het 

minst omdat de door Labour beloofde verbeteringen uitblijven, terwijl 

stress bij kinderen en leraren toeneemt.

Vroeg beginnen
Bij ons zien we iets vergelijkbaars, maar met een deels andere moti-

vering. Vroeg beginnen zou opleveren dat problemen tijdig worden 

onderkend. Dat hoeft niet slecht te zijn als niet het technisch lezen 

maar het volgen én stimuleren van de ontwikkeling van de moeder-

taal centraal zou staan. Nu wordt onder meer aangenomen én tot 

norm verheven dat een kind een minimaal aantal letters moet kunnen 

benoemen om naar groep 3 te kunnen gaan. Het laatste is aantoon-

baar strijdig met de Wet op het Primair Onderwijs die de mogelijkheid 

van individuele continuïteit voor ieder kind voorschrijft en bewust aan 

de strikte koppeling van leerstof aan leerjaren een eind wil maken. 

Dat kan alleen als dezelfde leerstof in verschillende leerjaren kan wor-

den aangeboden.

Ook de aanpak van het moedertaalonderwijs, zoals prof. Goorhuis en 

anderen die voorstaan, vraagt om het nauwgezet volgen van vorde-

ringen per kind, maar de gebruikelijke wijze van evalueren past daar 

niet bij, omdat die leraren op een verkeerd spoor zet. In het toetspak-

ket beginnende geletterdheid 

van het CPS, ontwikkeld door 

onder meer prof. Aarnoutse, 

staat het voorkomen van lees-

problemen voorop. Op het 

eerste gezicht lijkt daar weinig 

tegen in te brengen. Wie wil 

dat niet? Maar bij de uitwer-

king van hoe preventie van 

leesproblemen eruit zou moe-

ten zien wordt al gauw duide-

lijk dat de wegen uiteen gaan. 

In de door Goorhuis bepleite 

aanpak wordt bij ieder kind 

gevolgd hoe ver het is gevor-

derd met de moedertaal. 

Aarnoutse kiest anders. Bij 

hem gaat het om de woorden-

schat - daar is nog een directe 

verwantschap met moeder-

taal, maar het belang van grammaticale structuren wordt genegeerd 

- maar ook om fonologisch bewustzijn, letterkennis en benoemsnel-

heid. Achterblijven en laag scoren zou indicatief zijn voor problemen 

op een later tijdstip. Het pakket bevat onder meer een rijmtoets die in 

het voorjaar van groep 1 (!) wordt afgenomen. Voor wie onvoldoende 

scoort – gemiddelde vorderingen zijn daarbij de norm – krijgt extra 

hulp. Daarmee zou worden voorkomen dat een kind aan het eind van 

groep 3 onvoldoende scoort. 

De ‘moedertaalgerichte aanpak’ van Goorhuis is van geheel andere 

aard. Daar ligt het accent op het bevorderen van de moedertaalont-

wikkeling ingebed in de universele fasen die daarbij kunnen worden 

onderscheiden (zie tabel 2 in het artikel van prof. Goorhuis). Daarbij 

passen geen toetsen, maar observaties die op een eenvoudige manier 

leiden tot inzicht in de ontwikkeling van ieder kind. Het resultaat van 

de observaties maakt duidelijk of extra maatregelen om de moeder-

taalontwikkeling te bevorderen nodig zijn. Die hebben niet of niet in 

de eerste plaats betrekking op de technische aspecten van het lezen, 

maar op de bevordering van communicatie, dus spreken, luisteren en 

begrijpen. Die aanpak is een functionele, want die is afgeleid van de 

functie die lezen uiteindelijk heeft, te weten komen wat gedrukt of 

geschreven staat, dat kunnen vertellen aan anderen en, niet minder 

belangrijk, anderen voorlezen. Daarom onder meer de vrije tekst (ook 

gesproken waarbij een ouder kind 

of de groepsleider noteert) en de 

leeskring. 

twee zienswijzen 
Duidelijk zal zijn dat de zienswijzen van Goorhuis en die van Aarnoutse 

en anderen elkaar uitsluiten, maar niet alleen dat. Op goede gronden 

kan worden gezegd dat de aanpak van de laatste riskant is gezien 

de onderwijskundige opvattingen die daaraan ten grondslag liggen. 

Het uitgangspunt is dat alle kinderen niet alleen hetzelfde leeson-

derwijs ontvangen, maar ook dat zij op hetzelfde moment vorderin-

gen zouden moeten maken. Als een kind achterblijft wordt daaraan 

onmiddellijk een kwalitatief oordeel verbonden. Ze zijn niet ‘minder 

dan gemiddeld gevorderd’ maar scoren ‘onvoldoende’ tot ‘slecht’, zo 

geven handleidingen aan. Onkritische leraren in de onderbouw nemen 

die oordelen over en informe-

ren ouders over de geconsta-

teerde ‘achterstand.’ Paniek 

in de tent, maar meestal is 

die geheel overbodig. Leren 

lezen is een complex proces, 

waarbij allerlei individuele 

condities een grote en niet 

zelden beslissende rol spe-

len. Buitenschoolse factoren 

zijn in veel gevallen voor suc-

ces of het uitblijven daarvan 

doorslaggevend. Grondige 

kennis van die factoren is 

voor het goed verlopen van 

het proces van zowel moe-

dertaalverwerving als leren 

lezen noodzakelijk. 

Leraren dienen verschillende 

strategieën om te leren 

lezen te beheersen. Opmerkelijk is het dat Petersen die eis al in de 

jaren twintig van de vorige eeuw formuleerde. Er is niet één optimale 

weg om te leren lezen, ieder kind heeft een eigen weg om zo ver te 

komen. Dat onderkennen én er consequenties aan verbinden is een 

belangrijk aspect van de professionaliteit van de leraar. 

Wie gemiddelde vorderingen 
tot algemene norm verheft 
begaat een grote fout

e v a l u a t i e
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Leren lezen in de stamgroep
Als er één onderdeel van het curriculum is dat vraagt om vergaande 

differentiatie dan is het (leren) lezen. Alle derde jaars in de  stamgroep 

tegelijkertijd met leren lezen laten beginnen staat daar diametraal 

tegenover. Dan wordt bij een deel van de kinderen genegeerd dat zij 

(deel-) vaardigheden al beheersen. Aan de andere kant zijn er kinde-

ren bij wie de moedertaal nog niet het vereiste niveau heeft bereikt 

om het systematisch leren lezen te beginnen. Bij een strak klassikale 

of groepsgewijze benadering wordt voorts aan individuele discontinu-

iteit in het leerproces voorbijgegaan. Daar is stilstand in het leerproces 

meteen een probleem, de toets toont dat immers aan. Ten onrechte, 

want niet alleen is een tijdelijke stilstand niet problematisch, het geldt 

ook voor een tijdelijke terugval. 

Wie hier nog durft aan te komen met het BHV-model - basisstof voor 

iedereen, daarna extra hulp voor de 25% laagst scorenden en verdie-

ping voor de 25% voor meer dan gemiddeld gevorderden - geeft er 

blijk van geen oog te hebben voor de enorme verschillen in leesvorde-

ringen. Het is nodig dat zo stevig te zeggen, omdat een opgepoetste 

BHV-aanpak momenteel in de mode is als dé oplossing voor het pro-

bleem dat zo veel kinderen leesproblemen hebben. 

Geen probleem
Prof. Goorhuis constateert in haar werk dat er bij een flink deel van 

de als problematisch lezende aangemelde kinderen niets aan de hand 

is. Waar wel problemen zijn, moet ernstig rekening worden gehou-

den met de mogelijkheid dat het onderwijs daarvan zelf de veroor-

zaker is. Onnodige vervroeging is er één van. Vervaet verdedigt in 

dit verband de stelling dat een deel 

van de kinderen dat het etiket dyslec-

tisch opgeplakt krijgt het slachtoffer 

van voortijdig leesonderwijs is. Al veel 

eerder heeft Ojemann (Universiteit van 

Groningen) die mogelijkheid geopperd. In ‘Dolgedraaid’  wordt door 

Goorhuis en anderen aandacht gevraagd voor de problematiek van 

de vervroeging.

Beter, niet eerder
Het is een wonderlijke opvatting die ervan uitgaat dat vervroeging 

van sterk gestuurde leerprocessen tot verbeteringen zou leiden. Het 

is bovendien een enorme onderwaardering van wat kinderen uit 

zichzelf ondernemen, zoals bij allerlei vormen van spel en daaraan in-

herente spontane taalontwikkeling tot 6 of 7 jaar. De nog groeiende 

betekenis die aan toetsing wordt toegekend zal, een gemakkelijke 

voorspelling die nu al bewaarheid lijkt, het aantal kinderen met leer- 

en als gevolg daarvan gedragsproblematiek slechts doen toenemen. 

Het adagium ‘Elk kind is er één’ (M.J. Langeveld), onmiskenbaar de 

filosofie van bedoeld basisonderwijs, behoeft ook een leesdidac- 

tische vertaling.  

     

Ad Boes is beleidsmedewerker van de Nederlandse Jenaplan 

Vereniging.

Fotografie: Felix Meijer

Literatuur 

Goorhuis-Brouwer,S. Dolgedraaid, 2006 , Amsterdam, SWP

Goorhuis-Brouwer,S. Taalontwikkeling en taalstimulering van baby’s, 

peuters en kleuters, 2007 , Amsterdam, SWP

Vervaet, E., Naar school, psychologie van 3 tot 8, Amsterdam 2007 

Ieder kind heeft  
een eigen weg om  
te leren lezen

e v a l u a t i e



M E N S E N K I N D E R E N  118  september 2009 9

In december 2007 is het lectoraat getiteld ‘Duurzaam 
beoordelen in vraaggestuurd leren’ bij de Faculteit 
Educatie van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen 
van start gegaan. Onder de vlag van dit lectoraat 
worden de komende jaren onderzoeks- en 
professionaliseringsactiviteiten uitgevoerd gericht 
op een visie op toetsen die in het teken staat van 
voortdurende ontwikkeling van de individuele leerling. 
In deze bijdrage zal worden toegelicht waarom 
huidige wijzen van toetsen nauwelijks rekening 
houden met de ontwikkeling van de individuele 
leerling. Tevens worden enkele handvatten geboden 
hoe toetsen kunnen bijdragen aan de motivatie en 
groei van elke leerling. Doel is docenten, ouders en 
leerlingen bewuster te maken van de gevolgen van 
toetsen en ze te stimuleren de toetspraktijken binnen 
de school kritisch onder de loep te nemen. 

In januari 2008 is mijn dochter Renée begonnen aan haar basisschool-

tijd. In juni heeft ze haar eerste CITO- toets gehad. Deze toets, gericht 

op taal- en rekenvaardigheid, is de eerste in een reeks van toetsen die 

zij gedurende haar schooltijd zal moeten uitvoeren. De resultaten op 

deze toetsen geven inzicht of ze op voldoende niveau presteert en 

waar eventuele achterstanden worden opgelopen. Als onderwijskun-

dige maar ook als ouder heb ik moeite met de rol die toetsen in het 

onderwijs nog vaak hebben. Als ik al kijk naar mijn toetsverleden heb 

ik ongeveer 4200 toetsen gemaakt, waarvan 90% tussen mijn 4e en 

23e levensjaar. De vraag die bij mij steeds opdoemt, is in hoeverre 

deze toetsen eigenlijk van nut zijn voor de ontwikkeling van de leer-

ling. Ik word dan ook door de schrik bevangen als ik er aan denk dat 

mijn kinderen ook nog zoveel toetsen voor de boeg hebben. In deze 

korte bijdrage zal ik vanuit mijn rol als onderwijskundige maar ook als 

ouder proberen uit te leggen wat mijn zorgen en twijfels zijn als het 

gaat om toetsen. Tevens zal ik enkele gedachten voorleggen die wel-

licht deze twijfels (deels) kunnen wegnemen. 

de functie van toetsen 
De functie van toetsing in het onderwijs is vooral gericht op selectie 

en certificering. Adriaan de Groot heeft echter al in 1966 in het boek  

‘Vijven en Zessen’ grote zorg geuit over de grote subjectiviteit waar-

mee beslissingen over leerlingen worden genomen als het gaat om 

overgaan of zittenblijven en de toewijzing naar een schooltype. Eén 

van de uitvloeisels van het werk van De Groot is de ontwikkeling van 

landelijke gestandaardiseerde toetsen gericht op het reduceren van 

deze subjectiviteit. De vraag is echter in hoeverre deze toetsen anno 

zinVolle to EtS I N g?   doMinique sLuijsMAns
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2009 hun doel niet voorbij schieten als het gaat om de aan-

sluiting met onderwijsvisies waarin het unieke kind centraal 

staat. Als voorbeeld noem ik de TV-serie ‘De school van Prem’, 

waarin Prem Radhakishun tien leerlingen uit het basisonderwijs 

klaarstoomt voor de CITO-eindtoets. Deze leerlingen hebben 

een dusdanige leerachterstand dat deelname aan de CITO-

toets wordt afgeraden. Door inspirerende lessen, discipline en 

leuke workshops gaat Prem proberen deze kinderen leren hun 

talenten optimaal te benutten met als doel een mooie score 

op de eindtoets. Met zijn aanpak kun je het eens of oneens 

zijn. Wat mij vooral aan het denken zette is het heersende 

beeld dat een dergelijke toets voor een zeer belangrijk deel 

je onderwijskansen bepaalt. Dat is zorgelijk, vooral omdat 

deze vormen van toetsen - zoals de CITO-toets - uitgaan van 

een gemiddelde leerling. Op basis van de prestaties van een 

leerlingenpopulatie wordt een gemiddelde score vastgesteld, 

waaraan ieder individueel kind wordt afgemeten. Gevolg van 

deze normgerichte benadering is dat een deel van de leerlin-

genpopulatie ‘faalt’ en een deel ‘slaagt’. Uit onderzoek blijkt 

dat juist deze manieren van toetsen negatieve effecten heb-

ben op leren en motivatie van leerlingen, zeker voor leerlingen die 

niet aan de norm voldoen. Door uit te gaan van een gemiddelde leer-

ling wordt het unieke kind eigenlijk genegeerd. Gestandaardiseerde 

toetsen waarin op geen enkele wijze sprake is van differentiatie staan 

als het ware haaks op een onderwijsvisie waarin differentiatie in werk-

vormen en leerstof naar het niveau en de belangstelling van de leer-

ling juist de kern is (De Vries, 2007). 

Van selecterend naar ontwikkelingsgericht toetsen
Als we wel in het onderwijs differentiëren, maar niet in het toetsen, 

wordt het adaptieve, dat in het onderwijs wordt opgebouwd, volledig 

tenietgedaan door een toetsvisie die allesbehalve adaptief is. Toetsen 

en leren zouden veel meer op elkaar moeten aansluiten als we ernaar 

streven dat toetsen veel meer in het teken van leren en ontwikkeling 

van het kind staan. Dit betekent dat ook in de wijze van toetsen de 

leerbehoeften en -mogelijkheden van de individuele leerling worden 

erkend. Deze visie op toetsen vereist een andere kijk dan we gewend 

zijn. Was toetsen vooral het sluitstuk van onderwijs, bij toetsen in func-

tie van leren gaat het om het ontwerpen en uitvoeren van toetsen die 

verder leren stimuleren. Om de beperkingen van gestandaardiseerde 

toetsen aan te pakken, zou een ipsatieve toetsaanpak (‘ipse’= Latijn 

voor ‘zelf’) zinvol kunnen zijn. In deze aanpak worden toetsresulta-

ten van leerlingen niet zozeer vergeleken met een gemiddelde van 

een peer-groep, maar worden de toetsen aangepast aan het niveau 

van de leerling en vervolgens vergeleken in de tijd. Omdat de toetsen 

vooral in teken staan van het oefenen van kennis en vaardigheden en 

veelvuldig worden aangeboden aan de leerling, heeft de toets meer 

het karakter van oefening en leren, en veel minder het karakter van 

presteren. Ook is geen sprake meer van een momentopname omdat 

de toetsen – die dan wellicht beter als oefentaakjes kunnen worden 

bestempeld – gedurende lange tijd aan de leerling worden aangebo-

den. Toetsen en onderwijs vallen dan volledig samen. Door een ipsa-

tieve aanpak is de kans groter dat leerlingen kunnen voldoen aan de 

uiteindelijke standaard, omdat er sprake is van continue begeleiding. 

Omdat de toetsen die ze maken steeds vallen in hun ‘zone van naaste 

ontwikkeling’ (het gebied waarop je bij de leerling kunt inspelen) 

krijgt iedere leerling de kans te groeien en succes te ervaren.

de communicatie over toetsen
Een ipsatieve toetsaanpak is pas een eerste stap. Toetsen kunnen pas 

een positief effect hebben als leerlingen en ouders begrijpen wat een 

toetsresultaat betekent voor het nemen van een vervolgstap in het 

leerpad. Nu geven toetsresultaten vaak weinig informatie mee aan de 

ouders. Bij de CITO-toets bijvoorbeeld krijgen ouders en leerlingen een 

score A, B, C, D of E met een bijbehorend tabelletje mee naar huis en 

wellicht een korte toelichting van de leraar, maar daar houdt meestal 

ook wel op. Ook in het voortgezet onderwijs zijn cijfers voor ouders 

en leerlingen een dagelijks terugkerende routine geworden, waarbij 

nauwelijks wordt afgevraagd waarom dit cijfer is behaald, zeker als 

het cijfer een 6 of hoger is. Gevolg is dat leerlingen en ouders worden 

geconditioneerd in deze wijze van rapportage. Ik merk dat zelf al aan 

de poort van de school waar ouders elkaar vragen: Welke score had 

jouw dochter? Het is jammer dat door deze vorm van communicatie 

van toetsresultaten weer vooral het presteren wordt benadrukt en in 

veel mindere mate de vooruitgang van de leerling. Hoewel onderzoek 

al meerdere malen heeft aangetoond dat scores en cijfers de meest 

zwakke vorm van terugkoppeling zijn, zien we deze manier van toet-

sen nog veel terug in het onderwijs. 

Van arme naar rijke communicatie 
Om toetsresultaten een ontwikkelingsgerichte invulling te geven, is het 

van belang dat niet alleen het resultaat van een toets wordt gecom-

municeerd, maar dat deze communicatie de leerling en ouders hand-

vatten biedt voor verdere ontwikkeling. Communicatie over de toets is 

het meest effectief wanneer leerlingen informatie krijgen over hun indi-

viduele voortgang. Een mooi voorbeeld is de aanpak van de juffrouw 

van Renée. Toen de uitslag bekend was van de CITO-toets, heeft zij alle 

tijd genomen om met ons als ouders de hele toets door te nemen. Zo 

krijg je als ouder niet alleen inzicht in welk type vragen aan bod komt, 

ook zie je hoe je kind redeneert in het oplossen van de vraagstukjes en 

of daar patronen in te herkennen zijn. Die informatie krijg je met een 

simpele score niet boven tafel. Het blijkt overigens dat binnen scholen 

er vaak verschillende aanpakken zijn van leraren in de bespreking van 

deze resultaten. Terwijl wij een rijke vorm kregen aangeboden, werd 

bijvoorbeeld door de juffrouw in de parallelklas slechts de score en 
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de grafiek aan de ouders gecommuniceerd. En dat zou niet mogen 

gebeuren. Probeer als ouder altijd het verhaal achter een nietszeggend 

cijfer te achterhalen. Er kan wellicht nog sterker worden geïnvesteerd in 

informatierijke voortgangssystemen of –dossiers, die te allen tijde in te 

zien zijn door ouders en collega’s binnen de school. Vooral ouders kun-

nen dan tijdig aan de bel trekken als zij vragen hebben en zullen minder 

worden ‘overvallen’ bij een periodiek oudergesprek.

de betrokkenheid van leerlingen in toetsing
In onderwijs waar de leerling leert zichzelf te sturen en initiatief te 

nemen, zoals in het Jenaplanonderwijs, past eigenlijk geen opge-

legde, gestandaardiseerde manier van toetsen. Naast een goede 

aansluiting tussen leren en toetsen en een rijke communicatie over 

toetsen zie ik meer betrokkenheid van de leerling bij het toetsen als 

een derde belangrijk ingrediënt voor zinvol toetsen. Opgelegde toet-

sen belemmeren nu vaak het leren omdat het toetsen niet toebehoort 

aan de leerling, maar iets is dat de leerling ondergaat. Onderzoek laat 

zien dat vooral de toetsen die gericht zijn op certificering en selectie 

negatief zijn voor leren, omdat ze leerlingen belemmeren om verant-

woordelijkheid te nemen zich te motiveren en te reguleren. Toetsen 

op deze wijze leidt tot ‘aangeleerde afhankelijkheid’. Een andere oor-

zaak waarom vooral minder goed presterende leerlingen niet veel op 

hebben met toetsen is de onzekerheid die toetsen bij ze oproepen. 

De invloed van toetsangst op de prestatie en motivatie van leerlingen 

wordt nog vaak onderschat.

eigenaarschap in toetsen
Om betrokkenheid van leerlingen te verhogen en het gevoel van 

eigenaarschap bij leerlingen te verhogen zouden leerlingen naar mijn 

mening meer controle kunnen krijgen over de selectie van toetsen 

waardoor dus elke leerling aan zijn individuele leerpad werkt. De ‘one 

size fits all’- aanpak, waarbij alle leerlingen steeds dezelfde toets krij-

gen wordt hiermee losgelaten. Iedere leerling maakt toetsen op zijn 

eigen niveau en bouwt zo een eigen portfolio. Dit portfolio is de basis 

waarop door leraren en ouders met regelmaat wordt bekeken of er vol-

doende vooruitgang wordt geboekt en in hoeverre aan de standaarden 

zoals die wettelijk zijn vastgelegd kan worden voldaan. De aansluiting 

met formele toetsen wordt zo veel sterker gewaarborgd. Ook wordt 

voorkomen dat er een hiaat ontstaat tussen de beoordelingen van een 

leraar en de scores op de gestandaardiseerde eindtoets. Het geven van 

controle aan leerlingen over waarop en wanneer ze worden getoetst 

kan leiden tot een verminderde onzekerheid, hogere motivatie en tot 

meer leren dan wanneer het toetsen wordt opgelegd. 

Bewustwording
In een notendop heb ik proberen duidelijk te maken dat in opge-

legde en gestandaardiseerde vormen van toetsen het unieke profiel 

van de leerling verdwijnt en vaak de ‘slecht presterende leerlingen’ de 

dupe zijn. Als het gaat om toetsen, zijn we te lang blijven steken in een 

visie op toetsen die een gemiddelde leerling suggereert. Bovendien gaat 

het vooral om presteren en niet om leren. In het onderwijs is men nog 

huiverig te differentiëren in manieren van toetsen, ouders willen ook 

vaak graag weten hoe hun kind het doet ten opzichte van zijn of haar 

klasgenootjes. Ik ben echter van mening dat elke leerling, ook in de toet-

sing, succes moet kunnen ervaren door de toetsen aan te passen aan het 

niveau van het kind. Hoewel minimale standaarden natuurlijk wenselijk 

en noodzakelijk zijn, staat in mijn visie het toetsen vooral in functie van 

leren. In dit opzicht laat ook het onderzoek van de Parlementaire Com-

missie Onderwijsvernieuwingen (2008) maar een zeer magere visie zien 

op toetsen. Kwaliteit van toetsen gaat veel verder dan hun pleidooi over 

verplichte invoering van gestandaardiseerde toetsen en een verplichte 

voldoende voor schoolexamens en centraal examen. Ik hoop dan ook dat 

de aanbevelingen op dit punt worden verworpen. Doel van het lectoraat 

zal dus niet zozeer de instrumentatie van toetsen zijn - dat ligt volgens mij 

bij de scholen - maar bovenal scholen en ouders bewuster te maken de 

impact van toetsen op leren en motivatie.

Dominique Sluijsmans is lector aan de Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen

De lectorale rede die zij op 6 juni 2008 uitsprak bij de aanvaarding 

van haar ambt van lector is in geschreven en gesproken vorm terug 

te vinden op http://www.han.nl/start/graduate-school/nieuws/

nieuws/intreerede-van-lector-dom/. 

Mailen met de auteur kan natuurlijk ook:  

dominique.sluijsmans@han.nl

Fotografie: Felix Meijer 
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je kunt een kind niet dwingen 
oM tE lEREN, het leert zelF

een gesprek met Dick memelink      syLViA schipper

Woensdag 3 juni ontmoette ik Dick Memelink, de ontwikkelaar van het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM), uitgegeven door 
het Seminarium voor Orthopedagogiek. Een man van wie de ogen nog altijd gaan schitteren als hij over onderwijs praat. 
Het was een genoegen om zijn ideeën te mogen bevragen.

een jenaplanner
Zijn loopbaan begon hij als jonge, net afgestu-

deerde onderwijzer, op een startende Jenaplan-

school, die net over was gestapt van jaar- naar 

stamgroepen. De manier van werken en de 

antropologische kindvisie spraken hem direct 

aan. Niet alleen toen al, maar ook nu nog in de 

tegenwoordige tijd. Het gaat om het kind in de 

leerling, een bekende uitspraak van Petersen, 

die naar zijn mening nog altijd actueel is. Daar-

naast werd hij enthousiast over de stamgroep-

gedachte:  de interactie tussen kinderen en  het 

systeem van meester-gezel-leerling .

Na zeven jaar maakte hij de overstap naar het 

speciaal onderwijs. Zijn interesses gingen al 

langer naar het  kind met speciale hulpvragen. 

Wat is de hulpvraag van het kind en hoe sluit 

ik daar bij aan. Het is zoeken naar datgene wat 

moeizaam te vinden is. 

Uiteindelijk heeft hij in verschillende vormen van SBO en REC-scholen 

gewerkt. Ondertussen studeerde hij door en heeft hij zich de orthope-

dagogiek eigen gemaakt. 

Hij plaatst kritische kanttekeningen bij de segregatie van verschil-

lende scholen.  Kinderen buiten hun eigen leef- en woongemeenschap 

onderwijs geven, vindt hij geen goede zaak. De jenaplanschool waar hij 

destijds werkzaam was, was al bezig om kinderen met speciale onder-

wijsbehoefte op te vangen. Al een vorm van passend onderwijs. 

Jenaplanscholen staan nu in een ander tijdsperspectief en hij vindt 

het belangrijk om je dat te realiseren en erop af te stemmen. Som-

mige ideeën zijn niet meer van deze tijd, maar nog steeds zijn veel 

elementen van het oorspronkelijk concept actueel. De basisgedachte 

is gebleven: de samenwerkingsvormen, het helpen van elkaar en de 

antropologische gedachte.

het jonge kind
Dick is vervolgens gaan werken met jonge risicokinderen (wat hij  

overigens een vreselijke term vindt) en zo is de affiniteit met deze doel-

groep ontstaan. Binnen de kortste keren groeide deze afdeling uit tot 

negen groepen met kinderen die blijkbaar niet in het basisonderwijs 

opgevangen konden worden. Het kreeg de term ‘In Ontwikkeling 

Bedreigde Kleuters’ en eerder heette het  de afdeling ‘onaangepaste 

kleuters’. Een typering voor die doelgroep jonge kinderen die letterlijk 

zo in de wet stond! 

Om de twee jaar werd er getoetst of het kind wel op de juiste plek zat. 

Omdat dit op die leeftijd heel betrekkelijk is, ontstond er behoefte om 

een tegenhanger te ontwikkelen; een observatie-instrument waarmee 

je in de dagelijkse context gedrag in beeld kan brengen. Een instru-

ment dat je in kunt zetten in gewone situaties. Het team waarmee hij 
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toen samenwerkte, is het gaan ontwikkelen en wilde samenhang in 

allerlei facetten. Het was de bedoeling om het als intern instrument 

te gebruiken, maar al snel zou het verder ontwikkeld worden. Dick 

werkte toen ook al op het Seminarium en in 1993 was de eerste ver-

sie voltooid. Kleuters waren de eerste doelgroep, in de loop van de 

jaren is het uitgebouwd.

Momenteel wordt er gewerkt aan een wetenschappelijke onderbou-

wing, zodat het een Cotan-proof instrument is.

 
registratie- en planningssysteem
Het was eerst een volgsysteem, maar ondertussen is het ook een 

planningsinstrument. Registeren en plannen ligt dicht bij elkaar. Welk 

aanbod moet ik doen als ik de ontwikkeling van het kind in beeld 

heb. Aangezien ICT een belangrijke plaats heeft ingenomen, is er een 

geautomatiseerd kindvolgsysteem ontstaan, dat ook geschikt is voor 

clusterscholen. De laatste jaren heeft het accent  op het voorschoolse 

traject gelegen. Er staan 850 scholen in het bestand. De integratiege-

dachte is erin gebleven: ondersteunen in de dagelijkse context. Ze zijn 

nog altijd aan het doorontwikkelen.  

De ontwikkelaar is niet per definitie tegen toetsen, maar heeft wel 

bezwaar als het alleen maar gebruikt wordt. Een toets is een check 

achteraf, een controle van het leerproces. Het Ontwikkelingsvolgmo-

del (OVM) kijkt naar het proces en naar het lerende kind en  werkt 

preventief en vooruit. Het nadeel van toetsen is dat er altijd achteraf 

wat gedaan moet worden wat eventueel met een deskundigheid of 

ondersteuning voorkomen had kunnen worden. Een toets beoordeelt, 

kan het kind het wel of niet; het OVM beoordeelt in welke mate wel 

of niet.

Naar aanleiding van een toets is het focussen op de hiaten: dit bete-

kent extra zorg. Met het OVM is het vertrouwen hebben in de ontwik-

keling van een kind, niet pushen, niet hameren op het defect, maar 

uitdagen en je aanbod richten.

Wees daar waar ontwikkeling plaatsvindt, is het onderwijsmotto van 

Dick. Door in gesprek te zijn, samen te werken met kinderen, door 

écht te kijken, initiatieven aan het kind overlaten en dat observeren,  

zijn naar zijn idee de meest waardevolle situaties. Daar verzamel je 

veel informatie, informatie op het gebied van welbevinden, maar ook 

over het leerproces van het kind. Dit is het kernpunt van het OVM. Elk 

kind heeft een eigen ontwikkelingsverloop; gelukkig maar. Kijk naar 

wat het unieke van dit kind is en hoe kun je daar zo goed mogelijk 

op inspelen. 

In het OVM is er een nauwe relatie tussen kind-, groepsleider- en 

omgevingsfactoren. Alle drie zijn heel fundamenteel. In de interactie 

tussen deze verschillende aspecten moet juist de kracht van het instru-

ment liggen. Dick is ervan overtuigd dat de groepsleider essentieel  is 

in het leerproces van het kind.  Toch wordt deze factor bij toetsen 

helemaal buiten beschouwing gelaten. Bij een rapport- en kindbe-

spreking is het van belang dat ook een groepsleider of schoolteam 

zichzelf onder de loep neemt. Dat doen we veel te weinig. 

Het kernpunt van het model is: in welke ontwikkelingsfase zit het kind 

en hoe sluit ik mijn onderwijsaanbod hierop aan. Het OVM werkt met 

faseringen in de ontwikkelingsgebieden met karakteristieken die zijn 

gebaseerd op beproefde literatuur. Ieder domein is opgebouwd met 

verschillende ontwikkelingslijnen. Het domein ‘Speel- en werkgedrag’ 

bestaat uit de ontwikkelingslijnen: spelontwikkeling, samenspelen en 

-werken, expressieve ontwikkeling, motivatie en taakgericht gedrag. 

Het is een uitgebreid systeem, maar je hoeft niet alle lijnen te kiezen. 

Als school kun je een keuze maken: per domein kies je één, twee of 

meer ontwikkelingslijnen. Ook is groepsplanning mogelijk. Zo kun-

nen subgroepen gevormd worden.  Bepaalde ontwikkelingsaspecten 

hebben een tijdelijk karakter en zijn  leeftijdsgebonden. De morele 

ontwikkeling is bijvoorbeeld voor het oudere kind een belangrijk 

observatiepunt , maar bij het jonge kind moet je hier heel voorzich-

tig mee zijn. Basis is de ontwikkelingspsychologie van een bepaald 

thema. Dat betekent soms ook aanpassingen van het model naar aan-

leiding van goed onderbouwde nieuwe literatuur. 

Het systeem kent ook een handelingswijzer voor speciale zorg. 

Ten aanzien van allerlei verbijzonderingen zijn er handelingswijzers 

gemaakt. Bij bijvoorbeeld een vertraagde ontwikkeling stel je vast 

welke hulpvraag en welke karakteristieken het kind heeft. Daarvoor 

geeft het model  handelingsadviezen: wat is van belang voor de 

attitude van de groepsleider en wat bespreek je dan met ouders? Er 

zitten dus handreikingen in voor de groepsleider.

Per jaar scoor je de voortgangsbalk met een kleur. Je kunt een keuze 

maken in de tussendoelen afhankelijk van het kind om kleinere of 

grotere stappen te nemen: het gaat om het aansluiten bij de zone van 

de naaste ontwikkeling. Het systeem is nu ook geschikt voor kinde-

ren met een ontwikkelingsvoorsprong. Dick is voorstander om deze 

kinderen niet in aparte groepen te plaatsen, maar juist in de groep te 

houden en het aanbod aan te sluiten op hun ontwikkeling.
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Tegenstanders van het model noemen als knelpunten het risico van 

de subjectiviteit en de complexiteit. Kinderen leren niet van een doel, 

maar vanuit een context waarin het aangeboden wordt. Op deze 

wijze geeft het kind betekenis aan zijn ontwikkeling. Ook kan een 

schoolorganisatie knel komen te zitten met het model vanwege wis-

selende samenstellingen van teams. Groepsleiders moeten de ontwik-

kelingsstappen in beeld hebben en daar helpt het volgsysteem elke 

dag bij.

het systeem in ontwikkeling
Het belang van spel is al jaren voor iedereen een vaststaand gege-

ven. Er is nu een deelonderzoek in samenwerking met een universiteit 

gedaan over het  verschil  van spel tussen  jongens en meisjes. De 

rol van de groepsleider bleek essentieel. Leraren zijn geobserveerd en 

het bleek dat onderbouwleraren met het symbolische spel van meisjes 

meespelen. Bij jongens is er wel belangstelling, maar er wordt niet 

meegespeeld. En zo voeg je nauwelijks symboliek toe, wat belangrijk 

is voor het latere leren. Letters, cijfers en woorden staan immers ook 

symbool voor iets. Symboliseren leidt tot betere resultaten. Meisjes 

zijn verder in de taalontwikkeling, in algemene zin. Er wordt aangeno-

men dat jongens verder zijn in rekenen en wiskunde, dat bleek echter 

niet zo te zijn. Meisjes leren rekenen en wiskunde meer door talige 

activiteiten, terwijl jongens dat meer leren door ruimtelijke ontwik-

keling.

Deze deelonderzoeken worden gebruikt om te kijken of het model 

nog steeds voldoet en of het consequenties heeft voor andere ont-

wikkelingsgebieden. Ontwikkeling is altijd in samenhang.

Een ander domein is de zelfbeleving en zelfbesef.  Het is van grote 

invloed op het leerproces; het is niet voor niets de eerste lijn in het 

model.  Als een kind een positief zelfbeeld heeft, durft het nieuwe 

dingen aan. Dit vertaalt zich door in alle leeraspecten. Jongens ontle-

nen hun zelfbeeld aan hun prestatie en meisjes ontlenen hun compe-

tentiegevoel in relatie met anderen. Belangrijk gegeven om te weten 

als groepsleider als je ze wil stimuleren in hun ontwikkeling in dit 

domein.

passend onderwijs
Dick is van mening dat de ontwikkelingen rondom passend onderwijs 

momenteel het risico hebben van oude wijn  in nieuwe zakken te 

worden. Als je iets wil,  is een echte kentering nodig. Men moet meer 

willen investeren in  inclusief onderwijs, het is nu wat aandacht in 

de marge. Zijn mening is dat je kinderen met speciale onderwijsbe-

hoeften in een zo natuurlijk mogelijke omgeving moet plaatsen. Een 

voorbeeld is zichtbaar in Oostenrijk, waar men is begonnen met een 

groep kinderen met meervoudig gehandicapten voor wie ook de faci-

liteiten zijn aangepast. De acceptatie van kinderen met een duidelijk 

zichtbare handicap is groter. Ze zijn bij voorbaat geëxcuseerd. Bijna 

‘gewone’ kinderen hebben het veel moeilijker. Zij moeten zich waar-

maken in een zo normaal mogelijke situatie. Er is vaak al een heel 

proces voorafgegaan bij een kind met een leerprobleem.

We moeten sociaal en maatschappelijk naar een andere manier van 

denken. Het fundamentele proces van integratie moet naar zijn 

mening plaatsvinden. We zijn nu veel te voorzichtig. Dan moet je als 

maatschappij ook willen investeren door onder andere meer specia-

listen, meer professionalisering en meer mankracht in de basisschool. 

Er is vanzelfsprekend ook een grens. Kinderen met ernstige gedrags-

moeilijkheden kun je beter in een specifieke omgeving opvangen.

Het gaat om het maken van een fundamentele keuze: willen we naar 

een samenleving van gelijkheid? In een jenaplanschool is deze inte-

gratiegedachte altijd belangrijk geweest.

Leren lezen
Hoe kijkt Dick aan tegen het  vroeg leren lezen? Levert het  meer 

schade op of is het juist goed? Hij vindt dat het sterk afhankelijk is hoe 

je het aanbiedt. Als je natuurlijke situaties creëert, zoals met een kind 

op schoot een boek voorlezen, is het prima en zelfs aan te bevelen. 

Het gebeurt nu te veel aan de hand van programma’s en trainings-

schema’s. Ontwikkeling kun je stimuleren en nooit afdwingen. De 

context kan van invloed zijn.  Je ‘doet’ nooit een kind leren, een kind 

doet dat zelf. Je kan het kind wel uitdagen. Hij trekt ook de vergelij-

king met de diverse Vroeg- en Voorschoolse Educatieprogramma’s. 

Zeker bij die jonge kinderen gaat het om leren in de totale context.  

Het is zo vaak gericht op bijspijkeren, achterstanden wegwerken, trai-

nen, etc. Moet je zien hoeveel woorden we daar al voor hebben! 

Dick Memelink is coördinator van het Expertisecentrum 

Jonge risicokinderen aan de Hogeschool Utrecht.

Sylvia Schipper is redactielid en schoolleider van de 

Jozefschool in Blokker

Fotografie: jenaplanschool Antonius Abt en Felix Meijer
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Waartoe leiDt goed onderwijs? 
AnneMieke ZwArt

In een tussenproduct van het SOVO-project ‘De opbrengst dat ben ik’ deed de projectleidster, Annemieke Zwart, verslag 
in een brochure. We kregen van haar toestemming om er een hoofdstuk uit over te nemen. Dat geeft een goed beeld 
van de stand van zaken van het project dat een pleidooi behelst voor een andere wijze van evalueren én van onderzoek 
naar de kwaliteit van scholen.

socialisatie
In het project zijn we begonnen met elkaar te interviewen. Leraren, 

ouders, schoolleiders en ook enkele kinderen uit groep 8 werd de 

volgende vraag gesteld: 

“Wat zijn de belangrijkste verworvenheden die de kinderen in de ‘rug-

zak’ hebben als zij aan het einde van groep 8 de school verlaten?” 

De gesprekken in de schoolteams en op ouderavonden over de ant-

woorden op deze vraag brachten ons steeds bij wat ‘goed’ onderwijs 

is. Wat wordt van de school verwacht? In alle projectscholen leverde 

dat interessante gegevens op. In eerste instantie lagen de antwoor-

den erg dicht bij elkaar. De overeenkomst was dat allen vonden dat 

de school moet leiden tot de ontwikkeling van evenwichtige mensen, 

die tegen het leven opgewassen zijn. De school moet opvoeden tot 

zelfbewuste mensen met zelfkennis die goed kunnen samenwerken. 

Evenwichtigheid werd door vrijwel alle respondenten gezien als even-

wicht tussen ‘hoofd en hart’. Opmerkelijk was dat veel vaders dat 

belangrijk vonden. Zij maakten duidelijk dat je aan kennis alleen niet 

genoeg hebt in je werk. ‘Er is meer nodig om zowel voor jezelf op te 

komen en tevens een goede verhouding te hebben met de mensen 

om je heen. Met kennis alleen kan je niet veel meer bereiken in deze 

tijd, je moet op een natuurlijke manier kunnen samenwerken’. 

Goed onderwijs heeft daarmee kenmerken van socialisatie, het leer-

proces dat leidt tot leren omgaan met jezelf en de ander. 

Levenskunst en ‘in de wereld komen’
Deze eerste fase in de gesprekken kan je zien als een pleidooi voor het 

ontplooien van kernkwaliteiten (in de Vrije School spreekt men van 

deugden). In het project hebben we de gevolgen van het ontplooien 

en inzetten van kernkwaliteiten samengevat als eigenschappen die 

van kinderen levenskunstenaars maken. Goed onderwijs is onderwijs 

in levenskunst. 

Het belang om toch ook goed te kunnen rekenen en schrijven (taal) 

staat model voor basiskennis en basisvaardigheden. Engels is het 

belangrijke derde vak. ‘En vooral heel veel boeiende dingen die inte-

ressant zijn om te kunnen of te weten’, was één van de boodschap-

pen. In Vrije Scholen werden de kunstvakken en bewegingsvakken in 

dit rijtje opgenoemd. De wereld leren ontdekken en leren leren scoor-

den bij ouders en leraren hoog. Met competentie, kennis en vaardig-

heden, stimuleren we de intellectuele ontwikkeling. Kernkwaliteiten 

ontwikkel je van binnen naar buiten en kennis en vaardigheden komen 

van buiten en neem je op. Voeg je die polaire bewegingen samen dan 

ontstaat wat Gert Biesta bedoelt als hij zegt dat goed onderwijs leidt 

tot ‘in de wereld komen’.1

conceptuele verschillen, andere doelen maar geen 
standaarden.
Opmerkelijk was steeds het derde deel van het gesprek. Zou je eerst 

bij binnenkomst niet weten bij welk schooltype je terecht bent geko-

men, in de derde fase klonk de identiteit van de school in alles door 

en zou je blindelings weten waar je bent:     

•	 Montessorianen	 zetten	 zelfstandigheid	 en	 kennis	 neer	 als	 de	

belangrijkste streefdoelen. Doen waar je zin in hebt, wat leraren 

uitleggen als ‘zin’vol, betekenisvol, een werkje kunnen kiezen.

•	 Gesprekken	in	jenaplanscholen	leverden	op	dat	verwoorden,	relaties	

aangaan en planmatig werken als jenaplandoelen werden genoemd 

en daarbij kwam dat men de specifieke basisactiviteiten gesprek, 

spel, werk en viering ook als vaardigheidsdoelen wilde benoemen.

•	 Daltonleraren	waren	heel	duidelijk	over	de	drie	peilers	van	het	dal-

tononderwijs, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwer-

ken in samenhang met het democratisch principe vrijheid geven en 

ontvangen. Dit zijn de vier daltonverworvenheden waar we naar 

‘Mevrouw, u heeft een helder verhaal, maar mijn zoon zit hier op school 

omdat ze geen TL-lampen hebben. En het niet op een kantoor lijkt.’ 

Op een ouderavond over de opbrengst van het onderwijs, kwam één 

van de vaders later binnen. Op de flap-over stonden alle kwaliteiten 

die ouders voor hun kinderen gedacht hadden en wat ze van de school 

verwachtten. De variant van deze vader stond er niet bij. Zijn toelichting 

maakte duidelijk wat hij wilde zeggen: creativiteit wordt niet ontwikkeld 

in een kale en kille ruimte. Ook de fysieke leeromgeving moet, volgens 

de vader, uitdagen, ruimte geven en beschermen tegelijk.
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streven en waar ieder kind trots op kan zijn als je je schooltijd hebt 

voltooid.

•	 In	 de	 freinetschool	 kwam	 het	 beoefenen	 van	 maatschappelijke	

vaardigheden in kringen sterk naar voren, zoals bijvoorbeeld de ver-

gaderkring. Vergaderen en vergadertechnieken leren is een belang-

rijk streefdoel voor alle kinderen. Daarnaast werden weerbaarheid 

en kunnen omgaan met kritiek als streefdoelen genoemd. Het zijn 

verworvenheden die iedere burger moet bezitten om te kunnen 

functioneren in de samenleving. Slechts één keer werd taaldrukken 

genoemd, een vaardigheid die buiten de freinetbeweging juist aan 

freinetonderwijs wordt toegekend.

•	 In	 de	 school	 voor	 Ontwikkelingsgericht	 Onderwijs	

(OGO) vormt presenteren een belangrijke vaardig-

heid, waarin meerdere kwaliteiten en vaardigheden 

een rol spelen. Activiteiten worden afgesloten met 

diverse soorten presentaties. Het lijkt een gewaar-

deerd vaardigheidsdoel, een OGO-streefdoel. Net als 

onderzoeken.

•	 De	Vrije	Schoolouders	en	leraren	zien	grote	idealen	

en noemen heel veel verworvenheden. Verzorgen 

van het werk en kunstzinnigheid is wat leraren abso-

luut belangrijk vinden, gevoel voor esthetische waar-

den en spiritualiteit zijn daar een onderdeel van, zo 

stellen zij. Het vak euritmie wordt zelden genoemd, 

maar is uniek en kent streefdoelen die alleen in de 

Vrije School kunnen worden bereikt.  

De hier genoemde pedagogische streefdoelen zijn door 

de projectscholen ingebracht. De lijst is uitgebreider en 

zeker niet uitputtend en heeft niet de pretentie op eni-

gerlei wijze de standaard te zijn.

Ten slotte moet gezegd worden dat telkens ook lokale 

doelen zijn benoemd. Doelen die passen bij de moge-

lijkheden van een leerling, de leerlingenpopulatie, de 

maatschappelijke omgeving of de geografische ligging. 

Die lokale streefdoelen zijn hierboven niet beschreven.

Onderwijs is dynamisch en zal doelen moeten kunnen 

aanpassen. Doelen vormen immers een referentieka-

der voor persoonlijke ontwikkelingen. Uitgaan van verschillen tussen 

kinderen maakt dat noodzakelijk. Toch kan niet alles permanent in 

beweging zijn en zal de school ook algemene doelen en pedagogi-

sche streefdoelen als schoolniveau moeten vaststellen. De algemene 

en ‘andere’ doelen vormen tezamen met de kernkwaliteiten een 

vastgesteld palet. Daar richten leraren de focus op als zij onderwijs 

ontwerpen, plannen maken, thema’s en projecten voorbereiden en 

maatwerk uitzoeken.  

Uiteindelijk gaat het om vier soorten doelen, waarvan de eerste drie 

een uitwerking zijn van de visie van de school en het laatste uitgaat 

van de mogelijkheden en omstandigheden van een kind of groep.

Goed onderwijs streeft naar:

•	 De	 ontplooiing	 van	 persoonlijke	 kwaliteiten,	 Kernkwaliteiten	 van	

denken, voelen en willen, waarin je jezelf bent. 

•	 Leren	van	zinvoller	algemene	kennis	en	vaardigheden,	benoemd	in	

de kerndoelen of verwoord in eigen leerstofdoelen en doelen die 

gericht zijn op samenleven. Het zijn de Kerndoelen of Leerplandoe-

len (de Vrije School spreekt van leergebieden).

•	 Het	 ontwikkelen	 van	 leerdoelen	 op	 basis	 van	 identiteit	 en	 het	

pedagogisch concept van de school. We noemen ze Pedagogische 

streefdoelen.

•	 Het	 bereiken	 van	 Lokale	 streefdoelen,	 naar	 omstandigheden	 van	

het individu of de groep.

kiezen voor goed onderwijs
Ouders van jonge kinderen kiezen voor vernieuwingsonderwijs omdat 

zij in de pedagogische uitgangspunten de idealen kennen die zij voor 

hun kinderen voor ogen hebben. Wat gaan kinderen meemaken, hoe 

wordt er gewerkt en wat gaan kinderen bereiken, speelt bij de school-

keuze een grote rol. Op welke manier de brede ontwikkeling in kinde-

ren begeleid wordt, dat telt.

Tot op de dag van vandaag zijn er initiatieven van ouders tot school-

vorming. Steeds weer vinden mensen elkaar in ideeën over onder-

wijs en over leren en stichten nieuwe scholen. In dat perspectief is de 

relatie tussen recht op onderwijs en recht op keuze door de ouders 

in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN 

interessant.2   

Ondanks dat laait de discussie telkens weer op over wie eigenaar is 

van het onderwijs en wie bepaalt wat onderwijs inhoudt. Is het de 

overheid, die weet wat goed is voor kinderen, is het de school of het 

schoolbestuur, zijn het de ouders die verantwoordelijk zijn voor de 

opvoeding van hun kinderen of zijn het de kinderen zelf die kiezen 

wat zij willen leren en doen? Afhankelijk van het mens- en maat-

schappijbeeld dat in de verschillende pedagogische concepten veran-

kerd ligt, hebben deze vier partijen invloed op het schoolleven.

Een optimistisch mensenbeeld, waarin een groot vertrouwen in de 

innerlijke krachten van kinderen de basis is, hoeft niet automatisch 
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gecombineerd te zijn met een optimistisch maatschappijbeeld. De 

verhouding tussen mensbeeld en maatschappijbeeld heeft in de 

geschiedenis van de afgelopen vier eeuwen in de inhoud en de vorm 

van de ‘school’ als instituut bepaald. De opvattingen over onderwijs 

variëren daarbij van pattern drills tot laissez faire. Parallel daaraan 

zien we ontwikkelingen waarbij onderwijs te benoemen is als aan-

bodgestuurd, aanbodgericht, vraaggericht en vraaggestuurd. Leraar 

en leerling hebben daarin ten opzichte van elkaar niet dezelfde  

positie en rol, de leerling verandert van een passieve in een actieve 

actor, de rol van de leraar verandert van volledig sturen naar varia-

ties in begeleiden.    

Vier pijlers van het onderwijs
Pedagogische scholen hebben een positief mensbeeld gemeen maar 

kennen vervolgens alle didactische varianten die hierboven vermeld 

staan. Soms zijn de werkvormen uit het didactisch repertoire zelfs 

tegengesteld bij eenzelfde streefdoel. Om hetzelfde te bereiken wor-

den in de Vrije School leerbronnen door de leraar klassikaal aangebo-

den, gaan de kinderen in de montessorischool zelf op zoek naar het 

werkje en ontdekken kinderen in een school voor OGO het leerdoel in 

de activiteiten tijdens de themaweken. 

De grote didactische verschillen vallen weg op het moment dat naar 

een referentiekader wordt gezocht. In de vier pijlers uit het rapport 

van het UNESCO-rapport  van de commissie Delors, Learning: The Tre-

asure Within werd de gemeenschappelijke opgave gezien.

De commissie ziet het onderwijs als een middel voor individuele ont-

wikkeling en als een middel om relaties tot stand te brengen. Het 

ging om relaties tussen individuen, groepen en naties in een wereld 

die gedomineerd wordt door een toenemende globalisering. Geen 

eenvoudig streven in een wereld waarin mensen in zoveel verschil-

lende omstandigheden leven en waarin alle kinderen recht hebben op 

onderwijs en een leven lang leren. De vier pijlers zijn: 

•	 Leren	samenleven

•	 Leren	weten

•	 Leren	doen

•	 Leren	zijn

Is het nu een vondst of een open deur? Een aanvankelijke teleurstel-

ling maakte plaats voor een ander gevoel. In deze vier pijlers zien 

we de erkenning dat het leerproces en de persoonlijke ontwikkeling 

voorop staan. Dát je leert wint het van wát je leert. Door in het ont-

werpen van onderwijs voor kinderen werk te maken van zijn, doen, 

weten en aandacht voor elkaar wordt onder-

wijs onafhankelijk van leerinhouden. De vier 

niveaus van ‘andere’ doelen voor leerlingen 

krijgen in dit kader nog meer betekenis. 

Onderwijs wordt levenskunst en cultuur. Vrij-

heid van onderwijs is dan de vrijheid in cultu-

rele keuzes. Waarin overigens ook plaats kan 

zijn voor ‘wat alle kinderen in een samenle-

ving moeten weten en kunnen’.   

eigenaar van het leerproces
In de pedagogische school is de centrale posi-

tie van de kinderen niet ter discussie. Kinde-

ren zijn eigenaar van het eigen leerproces en 

de eigen talenten. Zij worden zich dat in de 

loop van de schooltijd meer en meer bewust. 

De verhouding tussen ouders, leraren, school-

leiders en bestuur is hecht. Deze drie groepen 

vinden elkaar rondom het kind en in het ont-

werp van opvoeding en onderwijs. 

De vierde partij, de overheid, wordt niet 

gezien als een bepalende factor in dat peda-

gogisch ontwerp. De scholen erkennen in de 

overheid de wetgever, en dus de onderwijs-

wetten en het feit dat de overheid een toe-

zichthouder, de onderwijsinspectie, instelt. 

De toenemende invloed die de overheid uit-

oefent op de inhoud van het onderwijs via 

nieuwe wet- en regelgeving en de beperkte onafhankelijkheid van de 

inspectie stuiten regelmatig op verzet. De professionaliteit van leraren 

en schoolleiding zijn daarbij in het geding.  

De verhouding tussen traditie en vernieuwing in de schoolorganisatie 

is soms niet eenvoudig. Maar dat impliceert niet dat vernieuwings-

scholen stil staan en niet willen ontwikkelen. De meeste adviezen van 

de Onderwijsraad, het Innovatieplatform en andere onafhankelijke 

instellingen passen in het beleid van de scholen. Onderwerpen als 

meer ruimte creëren voor onderwijs op maat en ruimte voor ontwik-

keling van persoonlijke talenten worden direct omarmd. De aandacht 

in de WOT (Wet op het Onderwijstoezicht) voor zelfevaluatie van 

de kwaliteit van het onderwijs is positief ontvangen. Scholen zagen 

daarin onmiddellijk de mogelijkheid om vanuit de eigen identiteit en 

onderwijspraktijk verantwoording af te leggen over de ontwikkeling 

van kinderen en de ontwikkeling van de school. De verwachting was 

het brede spectrum ook met de inspectie te kunnen delen. 
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De praktijk pakte anders uit. De ruimte voor een eigen werkwijze lijkt 

bij nader inzien beperkt. Het grote probleem ligt in de opbrengst-

paragraaf, zelfevaluatie lijkt daar alleen geaccepteerd te zijn als de 

output van het onderwijs gemeten wordt met externe professionele 

toetsen, instrumenten die voldoen aan de methodologische eisen van 

de COTAN. Die instrumenten leveren ‘harde’ gegevens over een deel 

van de kennis van de leerlingen waarmee scholen kunnen worden 

vergeleken. De kwaliteit van het onderwijs wordt zo teruggebracht 

tot de opbrengst van een gerichte leerstoftraining op voorgeschreven 

vraagstukken.

pedagogisch evalueren leidt tot goed onderwijs
Mooier zou het zijn als de school zelf de verantwoordelijkheid krijgt 

voor de opbrengstmeting op basis van de condities, waarvan op 

goede gronden kan worden aangenomen dat die leiden tot optimale 

opbrengsten in de breedste zin. Netwerk SOVO heeft daartoe een 

alternatief ontwerp voor een andere opbrengstparagraaf gepubli-

ceerd3. Gesterkt door wetenschappelijk onderzoek is het besuur van 

het netwerk tezamen met de pedagogische scholen van mening dat 

volgen, evalueren en verzamelen van bewijsmateriaal door het inzet-

ten van verschillende evalutie-instrumenten, het leren van kinderen 

verbetert en daarmee een bijdrage levert aan goed onderwijs. De 

werkwijze die in het project  ‘De opbrengst dat ben ik …, leerling-

monitor dynamisch onderwijs’ beproefd is maakt dat de evaluatie-

praktijk leidt tot bijdragen voor het samenstellen van een realistisch 

opbrengstdocument voor ieder kind. 

Dit artikel is paragraaf 1.6. uit ‘De opbrengst dat ben ik…’, meten of 

waarderen voor een Pedagogisch Evaluatie Programma in het basis-

onderwijs’, Annemieke Zwart, Netwerk SOVO/APS, Valthe 2009

Annemieke Zwart is medewerker van het APS en projectleider 

van Het SOVO-project ‘De opbrengst dat ben ik…’

Fotografie: Felix Meijer

Noten

(1) G.J.J. Biesta (2008) ‘Good education in an age of measurement: on 

the need to reconnect with the question of purpose in education’; 

www.gertbiesta.com

(2) Artikel 26 

2.1. Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal 

kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. 

Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en 

beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. 

Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de 

begaafdheid bezit.

2.1. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de 

menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied 

voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het 

zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle 

naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de 

werkzaamheden van de Verenigde Naties voor het handhaving van 

de vrede steunen.

2.3. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om 

de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun 

kinderen zal worden gegeven.

(3)  Boes, A.W. (2007) ‘Elke school is er één’. Alternatief voor de 

beoordeling van opbrengsten in het basisonderwijs, een bijdrage 

aan een actuele discussie. Brochure Valthe, Netwerk SOVO
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In Needham, een klein district in de buurt van Boston in de Verenigde Staten, hebben zeven middelbare scholen 
onderzocht wat ouders, scholieren en andere betrokkenen van belang vinden om te kunnen beoordelen welke 
kwaliteiten een school heeft.  
De redactie hoopt dat dit artikel u uitdaagt om te onderzoeken of de kwaliteiten die u in uw schoolgids noemt, 
aansluiten bij de behoeften en ideeën van alle betrokkenen. 

Meer dan meten
Meetbaarheid en aantoonbaarheid van kwaliteit met behulp van 

cijfers lijken volgens velen tegenwoordig dé katalysatoren te zijn 

van educatieve vooruitgang. Maar als deze behoefte niet relevant 

is voor de betrokkenen bij een school, dan verliezen deze cijfers 

hun betekenis. Te vaak vertrouwen onderwijsgevenden en andere 

betrokkenen op toetsresultaten als primaire maatstaf om te bepalen 

hoe goed een school is. De gegevens uit oppervlakkige en verplicht 

gestelde onderzoeken in plaats van gemeenschappelijke prioritei-

ten bepalen waar de gesprekken over het onderwijs over gaan. 

Kranten publiceren schoolranglijsten, gebaseerd op deze beperkte 

onderzoeken. Ouders vormen zich hiermee een beeld over hoe een 

school er voor staat. Leraren moeten omgaan met de vanuit de 

samenleving op toetsresultaten gebaseerde druk, zonder andere 

maatstaven te hebben om zichzelf en de school te presenteren.

Iedere school zal ongetwijfeld een grote hoeveelheid gegevens kun-

nen verzamelen en die eindeloos kunnen interpreteren. Maar gege-

vens zijn pas informatief en zinvol, als ze vanuit een sociale context 

bekeken worden. Daarom zijn de scholen in Needham gesprekken 

met verschillende groepen aangegaan om te bepalen wat de betrok-

kenen bij de school en anderen in de omgeving van de scholen 

essentieel vinden. 

in gesprek
In 2001 formeerden we twaalf focusgroepen, waarbij elke groep 

een deel van de schoolomgeving vertegenwoordigde: ouders, scho-

lieren, stafleden, inwoners en politici. In de meeste gevallen beston-

den de groepen uit acht tot tien personen. Het eerste gesprek van 

Wanneer iemand vraagt wat 

een goede school is, kan hij 

veel verschillende antwoorden 

verwachten. Het antwoord zegt 

ongetwijfeld iets over de visie 

op onderwijs en opvoeding. Hoe 

moeten scholen zich presenteren als 

er zoveel verschillende opvattingen 

over goed onderwijs bestaan?

e e n goE DE school?
GeorGe johnson en susAn BonAiuto
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iedere groep ging over drie vragen:

•	 Wat	zijn	eigenschappen	van	een	uitmuntende	school?

•	 Over	welke	belangrijke	 competenties	 zouden	afgestudeerde	mid-

delbare scholieren moeten beschikken?

•	 Hoe	wordt	aangetoond	dat	dat	het	geval	is?	

een uitmuntende school
Hoewel de twaalf groepen verschillend dachten over de eigenschap-

pen van een uitmuntende school, viel het op dat er veel overeen-

komsten waren. De resultaten waren voor ons in sommige gevallen 

verrassend. Op de vraag wanneer een school uitmuntend is, kwamen 

in elke groep in ieder geval deze zes thema’s naar boven:

•	 Veiligheid	

 Elke groep vond het belangrijk dat er een veilige omgeving voor 

scholieren en docenten is. Scholieren moeten zich beschermd voelen 

tegen pesterijen en discriminatie en moeten zich veilig genoeg voe-

len om risico’s te kunnen nemen in het leren en op sociaal gebied.

•	 Scholieren moeten betrokken zijn en goed  in hun vel zitten. 

 Alle deelnemers waren van mening dat iedere leerling met plezier 

naar school moet uitkijken en liefde voor onderwijs ontwikkelt. Ze 

stelden zich voor dat alle leerlingen enthousiast zouden zijn over de 

dagelijkse ervaringen in het onderwijs. 

•	 Docenten	zijn	bepalend	voor	de	kwaliteit	van	de	school.	

 Alle groepen zetten de kwaliteit van docenten hoog op hun wen-

senlijst. Goede docenten zijn zij die leerlingen motiveren, die de 

belangen van leerlingen voorop stellen en ouders benaderen als 

partners in de opvoeding.

•	 Goede scholen bereiden scholieren voor op de  wereld zoals die is. 

 Leerlingen moeten leren om goede burgers te zijn en vaardighe-

den ontwikkelen die ze in het dagelijkse leven nodig hebben. Ze 

zouden moeten weten hoe ze voor zichzelf op moeten komen, 

hoe ze hun financiën moeten regelen en hoe ze in de toekomst 

voor hun eigen kinderen moeten zorgen. Leerlingen hebben ook 

goede intermenselijke vaardigheden nodig. De deelnemers vonden 

dat de meeste scholieren in Needham over voldoende academische 

(schoolse) basisvaardigheden beschikken om succesvol te zijn. Dat 

geldt echter niet voor sociale en individuele vaardigheden die in het 

leven van groot belang zijn.

•	 Communicatie	is	de	basis	van	een	goed	schoolsysteem.	

 Op een succesvolle school zorgen zowel docenten als experts voor 

een aantal belangrijke zaken, zoals het verzorgen en coördineren 

van diensten, het uitwisselen van informatie en het effectief bege-

leiden en ondersteunen van scholieren bij het doorstromen naar 

een vervolgopleiding. Communicatie tussen de school en thuis is 

essentieel, zodat ouders weten wat er op school gebeurt, dat ze 

het instituut kunnen vertrouwen en het leerproces van hun kinde-

ren ondersteunen.

•	 Scholen	moeten	schoon	en	aantrekkelijk	zijn.	

 Elke groep benadrukte dat het schoolgebouw en de omgeving 

schoon en bevorderlijk voor het leerproces moeten zijn.

Een aantal andere thema’s dat niet in alle groepen werd genoemd, 

zoals deze eerste zes, kwam ook naar voren:

•	 Goede scholen zorgen ervoor dat leerlingen op goede universiteiten 

terecht komen. 

e v a l u a t i e
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 Deelnemers wilden per school weten welk percentage studenten 

naar een vervolgopleiding gaat en welke instituten de afgestu-

deerde studenten accepteren.

•	 Verscheidenheid	

 Voor sommigen betekende dat het aanmoedigen van betrok-

kenheid van kinderen van minderheden bij hun onderwijs; voor 

anderen gelijkheid tussen meisjes en jongens,  voor weer anderen 

aandacht voor verschillende lesmethodes.

•	 Er	worden	verrijkende	buitenschoolse	activiteiten		aangeboden.	

 Aan sport doen in schoolverband, lid zijn van een club en zich 

betrokken weten bij de school als een gemeenschap worden gezien 

als een noodzaak voor een goede school.

Belangrijke competenties
In de gesprekken werden drie competenties die afgestudeerden moe-

ten hebben als de belangrijkste genoemd:

•	 Persoonlijke	competentie	

 De meeste groepen en individuele deelnemers vonden persoonlijke 

competenties het belangrijkst. Daarbij werden vaardigheden als 

problemen oplossen, communiceren, beslissingen nemen, samen-

werken en respect hebben voor anderen genoemd. Om echt suc-

cesvol te zijn, moeten afgestudeerden zelfbewust zijn, weten hoe 

ze met moeilijke situaties en hun emoties en positief met andere 

mensen moeten omgaan. 

•	 Metacognitieve	competentie	

 De deelnemers noemden de volgende kwaliteiten: kritisch denken, 

leren hoe te leren, hoogwaardig onderzoek verrichten en effectief 

studeren. Alle deelnemers vonden dat ook het onderwijs gebruik 

moet maken van de nieuwe digitale technologie en beschikbare 

informatie. Weten hoe informatie verkregen, geanalyseerd en toe-

gepast moet worden in nieuwe gebieden vonden de deelnemers 

belangrijker dan het verwerven van kennis. 

•	 Academische	vakkundigheid	

 De groepen vonden traditionele academische kwaliteiten belang-

rijk, maar niet zo belangrijk als de eerder genoemde competen-

ties. Deelnemers vestigden aandacht op mondelinge en geschreven 

communicatie, lezen en wiskunde als de meest belangrijke kwali-

teitsgebieden, gevolgd door wetenschap en technologie.

Aantoonbaar en/of meetbaar
De meeste deelnemers vertrouwden op hun eigen ervaringen om hun 

mening te vormen over de kwaliteit van de scholen en van de studen-

ten. Zelfs groepsleden die geen direct contact hadden met de scholen 

in Needham vonden dat gesprekken met vrienden en buren hen daar-

over meer konden vertellen dan traditionele onderzoeksgegevens. 

Bijna elke groep gaf aan dat het landelijke onderzoekssysteem - het 

Massachusetts Comprehensive Assessment System1 - voor hen niet 

belangrijk was.

Ouders met kinderen op een basisschool waren meer geïnteresseerd 

in discussies met de leraren van hun kinderen en het analyseren van 

hun werkhouding dan in cijfers en toetsresultaten. Ouders gingen 

daarbij af op de ervaringen van hun kinderen. In aanvulling op deze 

informele gegevens wilden ouders informatie over hoe hun kinderen 

leren en hoe elders.  Ouders zochten gegevens over de inschrijving en 
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toelating bij universiteiten, het aantal leerlingen in een klas en uitsla-

gen van toelatingstests, maar ook over het aangeboden curriculum.

Mensen zonder ervaringen met de scholen in Needham vonden con-

crete gegevens over een school, zoals gegevens over schoolverlaters 

en wat per leerling door een school wordt uitgegeven, belangrijker 

dan ouders met een kind op een school in Needham.

een nieuwe aanpak
Vanaf het begin was het doel van de gesprekken om beter te kunnen 

communiceren over en met de scholen. Resultaten van het onderzoek 

bij twaalf groepen die bij het onderzoek waren betrokken lieten zien 

dat de traditionele manier van verslaggeving, die uitsluitend gericht 

was op toetsresultaten, een onvolledig verhaal vertelt. Dus zochten 

we naar alternatieven met in ons achterhoofd wat de betrokkenen 

van de scholen wilden weten. Met hulp van een team studenten 

van de Harvard Graduate School of Business bestudeerden we daar-

voor een model genaamd de ‘Balanced Scorecard’, ontwikkeld door 

Robert Kaplan en David Norton en vooral gebruikt in de zakenwereld. 

Het ‘Balanced Scorecard’ model kijkt verder dan alleen kwantitatieve 

prestatiegegevens om zo een breder beeld te geven over hoe goed en 

succesvol een onderwijsinstituut is.2 Als leidinggevenden zich slechts 

zouden baseren op toetsresultaten en zouden kiezen voor een snelle 

oplossing, staan ze uiteindelijk vooruitgang op de lange termijn in de 

weg. In het geval van de scholen in Needham werd de verslaggeving 

over de andere belangrijke aspecten door een eenzijdige gerichtheid 

op toetsresultaten verwaarloosd. We bedachten daarom manieren 

om de berichtgeving te verbreden en te verbeteren. We onderschei-

den voor onderzoek en verslaggeving vijf gebieden: 

•	 Prestaties	van	leerlingen,	hoe	zij	leren	én	zich	ontwikkelen;	

•	 Prestaties	van	docenten;	

•	 Resultaten	op	financieel	gebied;	

•	 Alles	wat	op	planning	van	het	onderwijs	betrekking	heeft;

•	 De	mate	van	tevredenheid	bij	alle	belanghebbenden.

 

De groepen op wie het onderzoek zich richtte lieten zien dat we ook 

de laatste categorie moesten meenemen in onze benadering. 

We hebben onderzoek ontwikkeld waarvan de resultaten elke twee 

jaar worden bekend gemaakt aan ouders, stafleden en scholieren. De 

respons is hoog genoeg om te bepalen wat belangrijk wordt gevon-

den: 35 procent van de ouders, 40 procent van de afgestudeerden en 

100 procent van de huidige studenten en het personeel. 

De resultaten van het onderzoek op basis van het Balanced Scorecard 

model worden vastgelegd in een rapport. Het is een document van 

24 pagina’s, dat sinds 2001 naar alle huishoudens in Needham wordt 

gestuurd. Elk van de vijf onderdelen van het rapport is rijk aan objec-

tieve gegevens en aan analyses. Het rapport van 2008 laat bijvoor-

beeld zien welk percentage scholieren in Needham in schoolverband 

aan sport doet of met kunstactiviteiten meedoet, ook hoe het gesteld 

is met de veiligheid in en rond scholen. We streven naar een objectieve 

verslaggeving. Voordat een rapport verschijnt is het door een tiental 

deskundigen beoordeeld op mogelijk misleidende presentaties. 

Hoewel er veel tijd gaat zitten in de productie van het rapport wordt 

die als goed besteed ervaren. Dit alles helpt ons bij de evaluatie van 

ons werk op tal van terreinen. Het betrekken van andere gegevens 

dan de tot nu toe gebruikelijke, maakt dat we doelbewuster ons werk 

doen. Het geheel aan gegevens in plaats van ‘flarden losse informatie’ 

geeft een goed totaalbeeld dat ook voor het plannen van activiteiten 

op termijn van belang is. 

Het rapport is een belangrijk instrument geworden voor onze scho-

len en voor de samenleving in Needham. Een recent onderzoek 

heeft aangetoond dat meer dan negentig procent van de ouders die 

reageren het rapport lezen en dat nuttig vinden. Vaak zien we dat 

het rapport wordt aangehaald bij overleg in de gemeenteraad en in 

de regionale pers. Het wordt ook gebruikt bij campagnes om het 

aanzien van de scholen te verbeteren. Het rapport blijkt zelfs een 

hulpmiddel te zijn bij het aantrekken en behouden van docenten en 

bestuursleden.

een ander gesprek
De rapportage over het onderwijs in Needham heeft aan een een-

zijdige aandacht van het publiek voor toetsresultaten een einde 

gemaakt. Ouders, lokale autoriteiten en de media vragen steeds vaker 

om gegevens over onder meer de ontwikkelingen van scholen op 

het gebied van technologie, de aantallen studenten die wangedrag 

vertonen en de inspanning die een school doet om docenten aan 

te trekken. Door dit alles is het gesprek over onderwijs in Needham 

ingrijpend veranderd en verbeterd. 

Het artikel ‘Accountability with roots’ is geschreven 

door George Johnson, Director of Student Development 

and Program Evaluation en Susan Bonaiuto, Director of 

Community Education and Planning, beiden verbonden aan 

de Needham Public Schools in Needham, Massachusetts.

Het werd gepubliceerd in het tijdschrift ‘Educational 

Leadership’, januari 2009, vertaald door Sander Meijer en 

bewerkt door Ad Boes en Felix Meijer.

Fotografie: Felix Meijer

Noten

1. De SAT-test is een test die afgenomen wordt om te meten of een 

student klaar is om naar een universiteit te gaan. Een advancement 

placement test is een toets die gegeven wordt als afsluiting van een 

vak dat op universiteitsniveau wordt aangeboden op een high school.

2. Voor meer informatie, kijk op www.balancedscorecard.org.

e v a l u a t i e
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Directeur v/m gezocht

kijk op www.carrousel.nl
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schoolvorderingentoets
In 2000 heeft het integraal onderwijstoezicht zijn intrede gedaan,     

waarmee de inspectie zich een beeld wilde vormen van de geleverde 

onderwijskwaliteit. De inspectie veranderde in de afgelopen jaren 

regelmatig de wijze van toezicht. Na vaststelling van de Wet op het 

Onderwijstoezicht (WOT) is ze steeds meer gaan controleren op out-

put van de school. De voorkeur gaat bij haar uit naar landelijk genor-

meerde schoolvorderingentoetsen en de Cito-eindtoets. Een paar jaar 

geleden verzocht de inspectie scholen toestemming te verlenen om 

de gegevens van bijvoorbeeld de Cito-eindtoets rechtstreeks van het 

Cito te mogen ontvangen. Diverse (grote) schoolbesturen of boven-

schoolse managers gingen hiermee akkoord. Voor hen ook wel zo 

P i lot  v E R aNt wo o R D I N g 
on De rWi jsopbre ngste n 

doreth VAn der MAAZen en MerLijn VAn de Moosdijk

In de voorgaande artikelen is een beeld gegeven hoe het evalueren van onderwijsopbrengsten beter en verantwoorder 
vormgegeven kan worden. De praktijk blijkt echter weerbarstiger. Van veel jenaplanscholen komen signalen dat 
inspectiebezoeken niet als stimulerend ervaren worden en helemaal geen recht doen aan de kwaliteit die scholen zelf 
willen laten zien, passend bij hun pedagogische visie. De jenaplanvereniging is voorstander van een brede meting van de 
toegevoegde waarde van de school, namelijk ten aanzien van alle kerndoelen voor de basisschool.
In Boxmeer hebben de inspectie en de jenaplanscholen besloten om samen te zoeken naar een vorm van toezicht, waarin 
beide zich kunnen vinden. In deze vorm beperken zij zich (voorlopig) tot wat de inspectie op dit moment in het reguliere 
toezicht van scholen vraagt, namelijk tot de leerstofonderdelen rekenen/wiskunde en een deel van het voorgeschreven 
taal- en leesonderwijs.

e v a l u a t i e
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gemakkelijk, want met ‘één druk op de knop’ rolt de schoolkwaliteit 

eruit. Daarmee verschraalde het jaarlijkse toezicht tot een oordeel over 

de opbrengsten van een deel van het taal-/leesonderwijs en rekenen/

wiskunde op basis van enkel een schoolvorderingentoets. 

Scholen met veel ‘gewichtkinderen’ worden enigszins ontzien in het 

oordeel of zij al dan niet aan de kwaliteitseisen voldoen. De correc-

tie van scores met behulp van deze gewichtencategorieën is echter 

aanvechtbaar. Zo weten we uit ervaring dat bijvoorbeeld asielzoekers-

kinderen hoog kunnen scoren op eindtoetsen, terwijl zij toch een aan-

zienlijk schoolgewicht genereren.

intelligentieonderzoek
In de Boxmeerse jenaplanscholen De Peppels en De Canadas wordt 

geen Cito-eindtoets afgenomen, maar het Nederlands Intelligentie 

Onderzoek (NIO) in combinatie met een onderzoek naar vorderingen 

bij delen van taal/lezen en rekenen/wiskunde (Toets Plaatsing Voort-

gezet Onderwijs). Juist de combinatie van deze twee (intelligentie- 

en schoolvorderingentest) spreekt de school aan, omdat er met de 

nodige voorzichtigheid een relatie gelegd kan worden tussen intel-

ligentie en schoolvorderingenindex. Het kan, zo ervaren wij, iets over 

de toegevoegde waarde van de school zeggen en geeft ons zicht op 

de vraag: Hebben we eruit gehaald wat erin zit? Een toets blijft echter 

een momentopname, dus ook om deze reden: voorzichtigheid blijft 

geboden!

Naast IQ- en schoolvorderingentest worden overigens ook de school-

vragenlijst (SVL) en een interessetest afgenomen, omdat ook deze 

zaken relevant zijn voor verder schoolsucces. Voor het bepalen van 

deelopbrengsten laten we deze hier even buiten beschouwing.

De Peppels en De Canadas hebben, sinds in 2000 het integraal onder-

wijstoezicht zijn intrede deed, het vertrouwen van de onderwijsin-

spectie voor wat betreft de geleverde onderwijskwaliteit.

een andere manier van verantwoorden
In 2008 deden wij een voorstel aan de inspectie in Eindhoven voor de 

verantwoording van de eindopbrengsten van rekenen, taal en begrij-

pend lezen met als doel:

•	 Nauwkeuriger	oordelen	over	het	realiseren	van	opbrengsten	door	

middel van schoolvorderingen- en intelligentieonderzoek en de 

relatie tussen beide;

•	 Minder	verstrekken	van	opbrengstgegevens;

•	 Meer	ruimte	verkrijgen	om	kinderen	met	een	extra	hulpvraag	bin-

nen de basisschool te houden (de intern begeleiders lichten de 

toetsuitslagen van kinderen met een handelingsplan altijd toe aan 

de inspectie);

•	 Meer	 objectieve	 metingen	 realiseren,	 waarbij	 een	 extern	 bureau	

toetsen afneemt en de scores verwerkt, zodat het oefenen van de 

toets onnodig en voorkomen wordt.

We stelden in dit plan de volgende werkwijze voor drie schooljaren 

voor:

In januari wordt door een extern bureau, het AOB Compaz, een eind-

toets bij alle kinderen in de achtste groep afgenomen. Vervolgens 
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ontvangt de inspectie in april de resultaten, een toelichting van de 

intern begeleiders en eventuele volggegevens vanuit het voortgezet 

onderwijs. Dit om na te gaan of de plaatsing in het vervolgonderwijs 

de juiste is geweest.

Mocht de inspectie nog aanvullende informatie nodig hebben, dan 

levert de school die binnen vier weken. Daarna rapporteert de inspec-

tie schriftelijk haar oordeel over de onderwijsopbrengsten aan de 

school. Dit verslag wordt meegenomen bij de reguliere inspectieactivi-

teiten (in het basisarrangement).

In mei 2011 vindt een evaluatie van de pilot plaats met aandacht voor 

de volgende punten: 

•	 Kan	de	inspectie	met	deze	werkwijze	een	valide	oordeel	vellen	over	

de eindopbrengsten van de school?

•	 Heeft	deze	werkwijze,	het	verband	zoeken	tussen	IQ	en	schoolvor-

deringen, meerwaarde opgeleverd?

•	 Doet	de	werkwijze	kinderen	en	scholen	meer	recht	dan	dat	dit	met	

de huidige gangbare systematiek het geval is? 

•	 Zijn	de	doelstellingen	gehaald	en	kan	de	pilot	leiden	tot	een	wijzi-

ging in de wijze waarop de inspectie en de school tot nu toe heeft 

gehandeld? 

De school stelt op basis van de eindevaluatie een advies op en stuurt 

dit naar de onderwijsinspectie Eindhoven en de hoofdinspectie te 

Utrecht. De inspectie beslist vervolgens op welke wijze het toezicht na 

2011 met betrekking tot deze school ingericht wordt.

een akkoord
De inspectie is met het voorgestelde 

akkoord gegaan. Inmiddels heeft de 

eerste rapportage plaats gevonden. 

Naast het gegeven dat de inspectie 

concludeert dat de aangeleverde gege-

vens ‘dusdanig positief zijn dat er geen 

twijfel bestaat over de kwaliteit en dat 

de school zeker in voldoende mate uit 

de kinderen haalt wat erin zit’, plaatst 

zij een aantal kritische kanttekeningen, 

die als volgt zijn samen te vatten:

•	 Zijn	er	voldoende	landelijk	vergelijk-

bare gegevens die de conclusies ten 

aanzien van de relatie tussen IQ en 

schoolvorderingenindex staven?

•	 In	 welke	 mate	 kan	 er	 rekening	

gehouden worden met kinderen die 

extra zorg vragen, bijvoorbeeld dys-

lectische kinderen?

•	 De	sociale	achtergrond	van	kinderen	

speelt geen rol in de beoordeling 

van de school. Is dit toch niet wen-

selijk?

•	 Het	moment	van	afname	kan	fluctu-

eren, waardoor de uitslagen kunnen 

verschillen. (De scholen in Boxmeer 

nemen de toets direct na de Kerst-

vakantie af, zodat de toets ook zicht 

geeft op wat in de resterende tijd 

nog extra aandacht verdient).

Bij de tweede rapportage in het cursusjaar 2009/2010 zal op deze 

kanttekeningen worden gereageerd. Belangrijk is dat de school de 

kans krijgt om samen met de onderwijsinspectie de weg naar een 

betere verantwoording te vinden. Dat gebeurt weliswaar met twee 

instrumenten, die in eerste instantie niet bedoeld zijn om opbrengs-

ten van een school in beeld te brengen, maar hulpmiddelen zijn om 

kinderen op een bij hen passende plek in het voortgezet onderwijs te 

plaatsen. Maar ondanks dat, zou op basis van ervaringsgegevens deze 

pilot een meerwaarde kunnen hebben, omdat echte ’opbrengsttes-

ten’ voor scholen niet voorhanden zijn. Jenaplanscholen willen vanuit 

hun traditie permanent onderwijsverbetering nastreven. In basisprin-

cipe 20 staat: ‘In de school worden veranderingen en verbeteringen 

gezien als een nooit eindigend proces. Dit proces wordt gestuurd 

door een consequente wisselwerking tussen doen en denken’. 

De tijd zal leren of deze aanpak een verbetering betekent. In 2011 

maken we de balans op.

Doreth van der Maazen en Merlijn van de Moosdijk zijn 

intern begeleiders van De Peppels en De Canadas. 

Fotografie: Felix Meijer

Cartoon Frank de Man
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een cartoon
Het begrip cartoon is niet eenduidig. Het wordt gebruikt voor een 

veelheid van tekeningen zoals karikaturen, politieke spotprenten en 

humoristische tekeningen. Ik beperk me hier tot de humoristische 

tekeningen die in de Angelsaksische landen ‘gag cartoons’ worden 

genoemd (‘gag’ betekent grap). Deze getekende grappen proberen 

de ‘lezer’ - net als bij de vertelde grap - te verleiden tot een (glim)

lach.

Zowel getekende grappen als vertelde grappen hebben vaak meer te 

bieden dan ‘alleen maar’ het uitlokken van een (glim)lach. In onder-

staande twee tekeningen probeer ik dat te verduidelijken. De eerste 

cartoon met de twee schermende jongens is alleen maar grappig 

(voor zover je de tekening tenminste grappig vindt). 

De tweede cartoon daagt uit tot doordenken, standpuntbepaling. 

‘Boodschap’ is misschien een groot woord, maar ‘iets ervan’ zullen 

velen hopelijk ervaren. Door die ‘extra gelaagdheid’ word je gestimu-

leerd weer eens anders tegen een bepaalde thematiek aan te kijken. 

Dat er in de waardering voor (bepaalde) cartoons grote verschillen 

kunnen zijn tussen mensen, is duidelijk. Sommigen hebben nu een-

maal weinig gevoel voor humor en anderen lachen om bijna alles. 

Wat de één als grap, andere benadering of relativering van de wer-

kelijkheid beschouwt, kan een ander beleven als nietszeggend, onfat-

soenlijk, discriminerend of godslasterlijk. De reacties op de cartoons 

van Willem, Gummbah en de Deense cartoonist Kurt Westergaard, 

die de profeet Mohammed afbeeldde met een tulband in de vorm van 

een bom, zijn hier duidelijke voorbeelden van.

Lang geleden bezocht ik een tentoonstelling met cartoons uit het in 

de dertiger jaren van de vorige eeuw, bekende Duitse blad Simplicis-

simus. Eén van de tentoongestelde cartoons liet een engeltje zien dat 

met een rookworst uit een kinderledikantje naar de hemel vloog. De 

tekening was gemaakt naar aanleiding van een ongeluk in een slage-

rij waarbij een kind dodelijk was verongelukt in een worstmachine. 

Wettelijk mocht een dergelijke publicatie en mag iets dergelijks nog 

steeds. De hamvraag voor een cartoonist is echter: ‘Is het juist?’  Die 

vraag zal hij zelf moeten beantwoorden.

Terzijde: wat wettelijk allemaal mag, hoeft niet per se. 

de naam
Het begrip cartoon werd voor het eerst gebruikt in 1843 in het 

befaamde Engelse blad Punch. Dat gebeurde bij een karikaturale uit-

beelding van een tentoonstelling van voorstudies op karton (Engels: 

carton). Die voorstudies toonden de plannen voor een aantal muur-

schilderingen op de parlementsgebouwen in Londen. Op die spotprent 

stonden gebrekkigen en armoedzaaiers afgebeeld die zich vergaapten 

aan al die dure plannen. Er werd in deze prent de gek gestoken met 

de spilzucht van de rijken. Na publicatie ervan in Punch werden soort-

gelijke tekeningen nadien ‘cartoons’ genoemd. Voor alle duidelijk-

heid: het begrip ‘cartoon’ sloeg toen dus nog op een tekening met 

een sociale, politieke of morele boodschap. Dergelijke afbeeldingen 

werden al eeuwenlang gemaakt. Ze werden toen en worden ook nu 

nog aangeduid met de benaming spotprent of karikatuur. Tegen-

woordig is het meest gangbare begrip hiervoor politieke cartoon of 

politieke prent.

In dit verband is het interessant om te vermelden dat het woord prent 

nauw verwant is met het Middelnederlandse ‘printe’ en het Engelse 

‘(to) print’. Alle twee met de betekenis drukken. Iedere keer dat men 

het woord prent leest (of een prent ziet) wordt men als het 

ware herinnerd aan het grote belang van de ontdekking 

van de boekdrukdrukkunst voor het vrije woord en het 

vrije beeld.

de grap
Of je nu met een ouderwetse kroontjespen, viltstift of op een com-

puter tekent, het meest essentiële van het maken van een humoristi-

sche cartoon is het bedenken van de grap die tot een (glim)lach moet 

cartoons tekenen cor den duLk

Cor den Dulk (1939) is werkzaam geweest in diverse vormen van onderwijs. Hij publiceerde duizenden cartoons in 
binnen- en buitenlandse bladen, zoals de afgelopen drie jaar in Mensenkinderen, boeken en ontwierp educatieve spellen 
voor de internationale markt. In september verschijnt bij Uitgeverij Aspekt zijn achtste verzamelbundel ‘404 CARTOONS  
met een inleiding over het bedenken van cartoons’. Het merendeel van die cartoons gaat over opvoeding en onderwijs. 
Hij laat hierin zien hoe je met behulp van veertig humoristische bewerkingen tekeningen kunt transformeren tot 
cartoons en hoe volwassenen en kinderen kunnen leren cartoons te tekenen. Dit artikel is een inleiding op zijn boek en 
tevens zijn laatste bijdrage aan Mensenkinderen als cartoonist.
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verleiden. De vraag is: Hoe bedenk je na keuze van het te tekenen 

onderwerp een grap? Eigenlijk is de formulering ‘bedenken’ niet juist!  

Grappen bedenk je niet. Grappen dienen zich aan. Ze borrelen als het 

ware naar boven. Wanneer je een cartoon wilt tekenen, moet je jezelf 

dan ook openstellen voor allerlei humoristische bewerkingen die van 

tekeningen cartoons maken. Bij gebrek aan een beter woord noem ik 

ze maar zo, omdat ze meestal bewerkingen zijn van het onderwerp 

of van zaken die met dat onderwerp te maken hebben. Er zijn er 

vele tientallen. Ik noem hier slechts de overeenkomst, de vervanging, 

de concretisering, de tegenstelling en de overdrijving. De taal-denk-

relaties, zols oorzaak-gevolg, middel-doel en geheel-deel zijn in deze 

voor jong en oud ook een rijke bron voor cartooneske humor.

Dat vanzelf naar boven komen van die 

bewerkingen lijkt bijzonder, maar is hetzelfde 

als wat er gebeurt met componisten, schrijvers en 

dichters. Alledaagser: het is net zoiets als kinderen zelfverzonnen ver-

haaltjes vertellen. Je begint met: ‘Er was eens…’. Je begint te vertellen 

en je staat soms verbaasd van wat er uit je eigen mond komt. Natuur-

lijk lukt het niet altijd om een mooi en sluitend verhaal naar boven 

te laten komen. Dat geldt evenzo voor het bedenken van cartoons, 

schrijven, dichten en componeren.

Waar komt dat dan allemaal vandaan? Vroeger sprak men over de 

muzen. De muzen waren in de Griekse mythologie de negen dochters 

van de oppergod Zeus. Ze waren de personificatie van de geestelijke 

inspiratie (inspiratie betekent oorspronkelijk inblazing, ingeving). Dat 

klinkt allemaal misschien wat gekunsteld maar beroemdheden als 

Rilke, Goethe, Mozart en Picasso hebben ook gezegd, dat ze slechts 

doorgaven wat er bij hen naar boven kwam. 

Tegenwoordig neemt men aan dat ‘dit alles’ opgeslagen ligt in ons 

(modern) onbewuste (niet het onbewuste van Freud dat velen van ons 

op de kweekscholen, pa’s en pabo’s hebben leren kennen). Hooglera-

ren als Piet Vroon en recentelijk Ap Dijksterhuis hebben de internatio-

nale onderzoeken en theorieën over dit onbewuste gepubliceerd.

Uiteraard kun je niet met een leeg onbewuste componeren, dichten, 

cartoons tekenen, enzovoort. Enige kennis van zaken is het minste 

dat je nodig hebt om je te begeven op bovengenoemde gebieden. 

Toegespitst op het tekenen van cartoons is, naast enige tekenerva-

ring, het bekijken van cartoons en met name de daarin toegepaste 

humoristische bewerkingen belangrijk om je onbewuste te voeden. 

Het benoemen ervan is slechts een hulpmiddel en minder belangrijk 

dan het lijkt. Alle bewerkingen onthouden hoeft dus niet. Je onbe-

wuste slaat het toch wel op. Ik ben de mening toegedaan dat die 

bewerkingen op een gegeven moment elkaar activeren en zo zichzelf 

als het ware vermenigvuldigen. De werking van het onbewuste wordt 

door velen onderschat of preciezer geformuleerd: ‘Ons onbewuste 

stuurt (met een verwerkingscapaciteit die ongeveer 200.000 keer zo 

groot is als die van het bewustzijn!) ons gedrag, ons denken en onze 

gevoelens’ (Ap Dijksterhuis).

Het spreekt vanzelf dat iemand die zich altijd al gemakkelijk uitte, veel 

tekende, zijn gedachten makkelijk de vrije loop liet gaan en zowel 

thuis als op school in dit alles gestimu-

leerd werd, zichzelf makkelijker 

zal kunnen openstellen voor wat 

er bij hem naar boven komt dan 

iemand voor wie dit alles niet geldt. 

Terzijde: er zijn natuurlijk altijd uit-

zonderingen. Zo zal een timide kind 

uit een gedepriveerd milieu dat 

door toeval geraakt wordt door 

muziek, een boek of inspirerende 

persoon zich geheel anders kun-

nen ontwikkelen dan velen ooit 

voor mogelijk hebben gehouden. 

Uiteraard kunnen naast het hier-

boven genoemde ook allerlei inge-

wikkelde genetische factoren van 

bijvoorbeeld voorouders een rol spelen in onze 

gedragingen/keuzes.   

cortoon
Als ik een cartoon wil maken, komen meestal binnen enkele secon-

den de humoristische bewerkingen opborrelen. Natuurlijk leidt niet 

alles dat zich aandient meteen tot goede cartoons. Als de bewer-

kingen naar boven komen, beslis ik in een fractie van een seconde 

welke bewerking ik ga gebruiken om een humoristisch resultaat voor 

een bepaald onderwerp te realiseren. De keuze van zo’n bewerking 

kan tijdens het tekenen op elk moment vervangen worden door een 
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andere, wanneer ik bijvoorbeeld merk dat het humoristische gehalte 

toch niet zo groot blijkt te zijn als ik hoopte. Dit proces is te vergelij-

ken met het invoegen van je auto op een druk kruispunt. Je beslist, 

stuurt, schakelt, remt, geeft gas en beoordeelt het resultaat zonder 

dat je echt bewust bent wat je allemaal doet en gedaan hebt om dat 

resultaat te bereiken. 

cartoons tekenen
Een eenvoudige manier om cartoons te leren tekenen is het op een 

grappige manier proberen af te maken van ‘onaffe’ tekeningen. 

Onderstaande tekening van een olifant met een ‘onaffe’ slurf  kan 

hierbij een hulpmiddel zijn. De olifant reikt je als het ware de hel-

pende slurf aan om jou cartoons te leren tekenen. Je bekijkt de olifant 

en je vraagt je af: ‘Wat moet ik hiermee, hoe kan ik de tekening op 

een zo grappig mogelijke manier afmaken?’

Je kunt van alles aan de slurf tekenen: een slurf met een hand eraan, 

een slurf die als stofzuigerslang functioneert of een slurf met een dou-

chekop. Het belangrijkste van dit uitproberen is het leren om onge-

remd ideeën die naar boven borrelen, vorm te geven. 

Na de olifant kun je het beste verder gaan met situaties die je goed 

kent. Dat kan de school, thuis, een bepaalde sport of iets dergelijks 

zijn, zoals wat zit er voor raars aan je vliegertouw, de trekhaak van de 

auto, je hengel of in het bad. 

Als je je nadrukkelijker wilt richten op teksthumor, is onderstaande 

sobere tekening met lege tekstballon geschikt. Ik heb de tekening 

zo gemaakt dat je er vrijwel elke omgeving omheen kunt tekenen. Je 

kunt bovendien van de figuren zowel mannen als vrouwen maken en 

als je wilt een achtergrond erbij fantaseren.

Voor beginnende cartoonisten is het handig om op een A-4tje een 

trefwoordenschema te schetsen, zoals ik hieronder ter informatie heb 

gedaan. Wanneer ik een cartoon maak, schrijf ik helemaal niets op, 

maar begin meteen te schetsen op mijn computer. Wat ik schets zijn, 

achteraf gezien, ook trefwoorden, associaties. Zie onderstaand voor-

beeld waarbij ik, uitgaand van het onderwerp ‘opvoeding’, kom tot 

de trefwoorden ‘verjaardagsfeestje’, ‘maskers maken’ en ‘koor’. 

In dit artikel staan de uitgewerkte cartoons van deze trefwoorden. 

Deze trefwoorden zijn door mij getransformeerd tot cartoons door 

vrij baan te geven aan de humoristische bewerkingen ‘overeenkomst’, 

‘vervanging‘ en ‘concretisering’.

  

Tot zover deze korte reflectie over cartoons tekenen die misschien een 

stimulans is om met je groep of zelf cartoons te gaan maken.
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M I j N  K I j K  o p

Elk jaar zit bij de contributiefactuur een begeleidende brief, waarin 

het bestuur van de Nederlandse Jenaplan Vereniging haar activiteiten 

uiteenzet.

Deze brief ontvangt echter niet elke betrokkene in de school. Een 

goede reden hier vanuit het dagelijks bestuur op deze plaats eens 

aandacht aan te besteden.

In 2007 heeft het bestuur in de nieuwe organisatiestructuur direct 

een strategisch beleidsplan geschreven. Twee belangrijke doelen in 

dit stuk zijn het stimuleren van jenaplankwaliteit in scholen en het 

versterken van de regiokringen.

Daarnaast was het van groot belang dat er een financieel gezond 

beleid gevoerd zou worden. Per slot van rekening staan er admini-

stratieve krachten, een hoofdredacteur voor Mensenkinderen en een 

directeur (allen parttime) op de loonlijst.

Een greep uit de belangrijkste zaken, waar we ons in de afgelopen 

twee jaar mee bezig hebben gehouden.

jenaplankwaliteit en regio
Het uitwerken van het gedachtegoed van het Jenaplan, uitgevoerd 

door de ‘denktank’. Deze groep heeft zich beziggehouden met het 

benoemen van zichtbare jenaplankwaliteiten. Deze gedachten zijn 

samengevat in de jenaplankernkwaliteiten. Overigens zijn deze ken-

merken natuurlijk een uitwerking van eerdere Jenaplanpublicaties, 

met name de basisprincipes, Jenaplan 21 en De Rozentuin. Het stuk 

zal een handreiking gaan vormen voor collegiale visitatie die we ove-

rigens liever collegiale inspiratie noemen. 

Hiermee hebben we een tweede doel te pakken, namelijk het verster-

ken van de cohesie tussen de scholen in de regio’s. Er zijn regio’s die 

zeer actief en betrokken zijn. Zij houden inspirerende bijeenkomsten 

en steunen elkaar. Er zijn er ook waar dit minder het geval is. Beide 

groepen hebben we willen helpen door duidelijk te maken wat er 

onder jenaplankwaliteit verstaan kan worden. Door het stimuleren 

van collegiale inspiratie binnen de regio (het wordt uiteindelijk voor-

waarde voor erkenning), vangen we twee vliegen in één klap!

Telkens wordt ons “huiswerk” voorgelegd aan het algemeen bestuur, 

dat bestaat uit vertegenwoordigers uit de regiokringen. Op deze wijze 

houden we voeling met het veld. Op de in het voorjaar gehouden 

ledenvergadering (ontmoetingsdag genaamd) zijn de kwaliteitsken-

merken uiteraard ook weer besproken en van commentaar voorzien.

De groei van het aantal deelnemers aan deze middag is veelbelovend. 

De betrokkenheid met de vereniging neemt toe en dat is wat we 

willen.

In de eerste twee jaren dat wij het dagelijks bestuur van de vereni-

ging vormen heeft de penningmeester een gezond financieel beleid 

kunnen realiseren. Met name het financieel loskoppelen van de grote 

jenaplanconferentie en de NJPV als vereniging is een belangrijke stap 

geweest om eventuele financiële risico’s te elimineren.

Tot slot nog een (niet volledige) greep uit de onderwerpen die de 

revue passeerden:

•	 Expertisecentrum	vernieuwend	onderwijs	bij	Hoge	School	Utrecht

•	 Suus	Freudenthal	bibliotheek	verhuisd	en	beter	ingericht

•	 Raamplan	jenaplanopleiding,	ook	voor	schoolleiders	gerealiseerd

•	 Nieuwe	NJPV-folder	vastgesteld

•	 Inhoud	en	advertenties	Mensenkinderen	onder	de	loep	genomen

•	 Vernieuwing	website	in	de	maak

•	 Inrichten	PR-straat

•	 Overleg	met	onderwijsinspectie

•	 Congres	en	publicatie:	“De	opbrengst	dat	ben	ik”

•	 Taakomschrijving	regioleiders	opgesteld

•	 Onderzoek	naar	regiofinanciën	afgerond

•	 Diverse	studiedagen/conferenties	georganiseerd

Wat komt er nu aan?

•	 Expertmeeting	buitenlandse	contacten

•	 Scholingsdagen	opleiders	en	nascholers

•	 NJPV-conferentie	5	en	6	november	Papendal

•	 Dag	beginnende	stamgroepsleiders

•	 Dag	van	de	jenaplandirecteur

•	 Algemene	ledenvergadering,	oftewel	landelijke	ontmoetingsdag

•	 En	met	weer	wat	meer	financiële	ruimte	kan	er	weer	gedacht	wor-

den aan nieuwe publicaties.

Peter van Dijk is voorzitter van het bestuur van de 

Nederlandse Jenaplan Vereniging

Fotografie: Felix Meijer

de N j p v ,  
  doe 
Mee,  
     doe
     MEE

peter VAn dijk
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de 25ste jaargang
In deze jaargang zullen er naast artikelen over 

allerlei thema’s ook weer artikelen in  themati-

sche kernen verschijnen. Het gaat om de volgende 

thema’s:

•	 november:	 taal	 (Dat’s	 andere	 taal,	 Kansrijke	

taal, taal en wereldoriëntatie, Engels, lezen, 

eigen teksten)

•	 januari:	onderzoek	door	kinderen	en	studenten;	

onderzoekend leren; het onderzoekende kind

•	 maart:	burgerschapsvorming	 (leef-	 en	werkge-

meenschap, schoolparlement, klassenvergade-

ring)

•	 mei:	ruimte	in	en	om	de	school	(schoolwoonka-

mer, scholenbouw, speelpleinen, schooltuin)

We horen vaak dat Mensenkinderen praktischer 

geworden is door meer artikelen uit scholen te 

plaatsen. Heeft u iets op school waar u trots op 

bent? De redactie wordt graag attent gemaakt 

op scholen en mensen die een bijdrage aan deze 

thema’s kunnen leveren. Het gaat zowel om 

praktische als meer beschouwende bijdragen. In 

overleg kan een ander het artikel over uw school 

schrijven.

redactieleden gezocht
Op dit moment bestaat de redactie, na het afscheid 

van Sylvia Schipper en Jacques van Krugten, nog 

maar uit vijf leden. Daarom zijn we op zoek naar 

onderwijsgevenden (schoolleider of 

groepsleider) die de redactie komen 

versterken. Vrijwillig, maar niet vrij-

blijvend. We vergaderen vijfmaal 

per jaar in Amersfoort, waar de arti-

kelen beoordeeld worden. Redac-

tieleden denken mee over nieuwe 

artikelen en thema’s. Redigeren van 

teksten en corrigeren van drukproe-

ven kunnen ook tot de taken beho-

ren. Onze voorkeur gaat uit naar 

iemand die goed op de hoogte is 

van de achtergronden van het Jena-

plan en de huidige ontwikkelingen. 

Het zelf kunnen schrijven is een pré, 

maar geen noodzaak. 

cartoons
Als je geïnspireerd bent door het artikel over 

cartoons tekenen van Cor den Dulk en een plek 

zoekt om je cartoons te publiceren, dan stelt de 

redactie daar graag ruimte voor beschikbaar. We 

zijn namelijk op zoek naar een aantal mensen dat 

illustraties, tekeningen of cartoons wil maken bij 

artikelen die geplaatst gaan worden.

foto’s 
De foto’s voor dit nummer zijn vooral gemaakt in 

jenaplanschool ’t Schateiland in Gouda. We zijn 

steeds op zoek naar mooie foto’s van praktijksitu-

aties en naar scholen waar foto’s gemaakt mogen 

worden, die in overleg met ouders geplaatst 

mogen worden. Heeft u een bijzondere school-

activiteit of bent u trots op wat er te zien is, onze 

fotograaf komt graag eens langs. 

 aan 't hart

Voor meer informatie, aanmeldingen, 

suggesties, artikelen en/of cartoons kunt u 

terecht bij de hoofdredacteur, Felix Meijer, 

(035 6280242 of 06 44236283) of via het 

mailadres mensenkinderen@hetnet.nl.

Op naar de 1250 abonnees

Neem een individueel abonnement
voor € 35,00 per jaar

of
met minstens vijf collega’s 

een individueel abonnement 
op hetzelfde adres 

voor € 32,00 per jaar

Geef u op bij het Jenaplanbureau
Postbus 4089, 7200 BB Zutphen

of via info@jenaplan.nlM
EN

S
EN

K
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D
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EN
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Wat was je eerste kennismaking met het Jenaplan?
Als stagiaire op de eerste Jenaplanschool in Nederland, toen 

‘De School aan de Laan’, nu ‘De Brug’ in Utrecht. Ik ben daar 

later gaan werken. 

Welke gebeurtenis is je bij gebleven?
Een jongen van 13 jaar, elders geheel vastgelopen, stuurde ik 

met een groep kinderen variërend van 9 tot 11 jaar mee voor 

de rekeninstructie in een ander lokaal bij een collega. Hoe zou 

hij dat ervaren bij veel jongere kinderen? Opgetogen kwam hij 

terug: ‘Eindelijk een rekenles die ik begreep, meester’.      

Wat heeft het Jenaplan jou geboden?
Het ontwikkelen van een visie op opvoeding en onderwijs, een 

permanente stroom van uitstekend toepasbare uitgangspunten 

en praktijkvoorstellen.   

Wat is voor jou het meest waardevolle aspect van het 
Jenaplan?

Een goed te realiseren en schitterende balans tussen individua-

liteit en collectiviteit.  

Wat zijn voor jou belangrijke aanverwante concepten/
ideeën?

De andere concepten op het gebied van onderwijsvernieuwing, 

in het bijzonder die van Steiner (kunstzinge vorming, met de 

nodige vraagtekens) en Freinet (een maatschappij- kritische 

invalshoek).

Was zijn je drijfveren in het onderwijs? 
Zichtbare groei van mensen(-kinderen), dus van kinderen én 

volwassenen 

Wat vind je van Mensenkinderen als blad van en voor 
jenaplanscholen? 

Vind ik moeilijk te beoordelen. Bedienen we alle doelgroepen 

in voldoende mate? 

Heb je suggesties ter verbetering van Mensenkinderen? 
Neen

Waar moet volgens jou in het (jenaplan)onderwijs 
meer aandacht aan besteed worden? 

Verfijnde individualisering.  

Wat zou je als eerste doen als je minister van OC&W 
zou zijn? 

Onderzoek laten doen naar de innovatie van het basisonderwijs 

sinds invoering van de wet van 1985 voor het Primair Onder-

wijs. De huidige vorm van kwaliteitszorg door de inspectie 

afschaffen.

Hoe zie je de school van de toekomst? 
Geen idee, die zou kunnen verdwijnen. 

Mensenkinderen  
bestaat 25 jaar 

Ter gelegenheid daarvan kijken we terug en vooruit.
Deze keer met Ad Boes, beleidsmedewerker van de  
Nederlandse Jenaplan Vereniging en al 25 jaar redacteur  
van het blad.

Naam:  Ad Boes
Woonplaats:  Assen
Functie:  beleidsmedewerker van de NJPV
Hobby’s:  muziek, natuur, fotografie, reizen en nog veel meer
Favorieten: boek en film: ‘The World according to Garp’; 
Muziek:  de ‘Hohe Messe’ van Bach, de ‘Mariasvespers van 

Monteverdi, de ‘Vingt Regards’ van Messiaen,   
‘Oedipus rex’ van Strawinsky en de Gurrelieder van 
Schönberg;

Landen:  Costa Rica en Namibië; 
Plaatsen:  Londen, Florence, Athene, Rome, Peking;  

in Nederland: Amsterdam. 
Website:  De Volkskrant; abonnement Trouw en NRC  
Radio en/of tv-programma: 
 radio 4, quizes van de VARA,  
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terugkijken
“Mensenkinderen, wat ben jij gegroeid! Jij bent er zeker een van Bob! 

Hoe oud ben je nu? En hoe heet je ook alweer? En ga je al naar de grote 

school?”

Dat was een vertrouwd begin van de verjaardagsfeestjes van mijn oma 

waar met name de oudtantes hun kans schoon zagen om de neefjes 

en nichtjes te bewonderen en vervolgens te reduceren tot “een kind 

van…” 

Dat wij ons vermaakten met het verwisselen van de namen van onze 

ouders was voor niemand echt een probleem. Het zien van de klein-

kinderen, met vast wel vertrouwde trekjes, was gewoon een blik in het 

verleden. Ze zagen die kleine Bob als het ware weer staan en alle herin-

neringen die daar bij hoorden kwamen weer even boven. Dat kan heel 

prettig zijn. Het oproepen van herinneringen schijnt zelfs bij te dragen 

aan het voorkomen van depressies. Dat is voor mij dan ook weer mooi 

meegenomen want om iets over de verjaardagsfeestjes van mijn oma te 

schrijven, moet ik putten uit mijn herinneringen. Daarbij is het wel de 

vraag of het echte herinneringen zijn of toch kopietjes van de 8 mm films 

die mijn oma altijd maakte.

 

Dat je niet tot de categorie ‘’oma van..’’ of ‘’moeder van..’’ hoeft te beho-

ren om terug te blikken, hebben we ook ervaren. Onze Mare heeft de 

basisschool net achter de rug en legde een deel van haar herinneringen 

vast in het laatste te maken dossier op de basisschool: het IK dossier (van 

0 jaar tot groep 8). In tegenstelling tot de andere dossiers die ze in groep 

8 heeft gemaakt, was mijn hulp deze keer onmisbaar. Want natuurlijk 

ligt de doos waarin een extra exemplaar van haar geboortekaartje zit, 

helemaal achter op de zolder. En natuurlijk heeft ze onze verhalen nodig 

om op te kunnen schrijven wat voor soort peuter ze was. En omdat onze 

Mare voor een deel uit het tijdperk van de analoge foto’s stamt, aan mij 

de eer om een middag foto’s te scannen. Terwijl Mare enthousiast verder 

schrijft, lees ik met tranen in m’n ogen de heen-en-weer-schriftjes van 

het kinderdagverblijf. Ontroerd door de verhalen over onze altijd vro-

lijke liedjeszingende Mare, ontroerd door haar grapjes, ontroerd door de 

mooie nieuwe woorden die ze verzon. Een schat aan herinneringen in 

een doosje op zolder dat dankzij de laatste opdracht van de basisschool 

weer even te voorschijn kwam. Het IK dossier van Mare kan daar, met de 

DVD van de eindmusical, zo aan toegevoegd worden. En over 5, 10 of 

misschien wel 25 jaar, zal het Mare helpen bij het ophalen van de herin-

neringen aan de tijd als ”leerling van..” 

de  moeder  van . . .


