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Avonturen op een bonte Jenaplanschool
Met onregelmatige regelmaat heb ik gesprekken met
NJPV-directeur Jaap Meijer. Ik kom dan naar het kantoor aan de oude Zutphense stadsmuur om te horen
wat er speelt en te vertellen over de vorderingen met
Mensenkinderen. Het is daar – in de Freudenthalbiblio
theek, waar ik graag de titels op de ruggen van de
boeken afspeur – dat het idee voor dit themanummer
geboren werd. Jaap wees me op de Dag van de Bonte
Jenaplanscholen in Gent, op 13 oktober. “‘Bont’ moet je
begrijpen als cultureel en etnisch divers”, legde hij uit.
Kijk, mooi thema. Ook al omdat mijn vriendin en ik de
jenaplanschool voor onze kinderen hebben uitgezocht,
op basis van de indruk dat het geen elitaire school was,
maar een eerlijkere afspiegeling van de stadspopulatie.
Peter Petersens nadruk op heterogeniteit, met het stamgroepmodel, beviel ons sowieso wel.
Die indruk van diversiteit wordt vaak bevestigd in mijn
gesprekken met stamgroepleiders. Of neem de twitteruitwisseling die jenaplanner Miranda Drubbel had met
Trouwcolumnist Meester Bart: “Er wordt vaak opgekeken naar heterogeen onderwijs, terwijl er nergens in
Nederland één homogene klas te vinden is”, schreef
Bart. Waarop Miranda antwoordde: “Niks om tegenop
te kijken… Maar wel vanuit visie gecreëerd.” En meteen
daarna: “In mijn stamgroep is de diversiteit enorm dit
jaar… 7 tot 11-jarigen en 25 zeer verschillende persoonlijkheden.”
Ik ben aan het denken gezet bij het maken van dit
nummer. Ik ben geconfronteerd. Ik heb stappen uit
mijn comfortzone gezet. Diversiteit is zeker niet alleen
een sympathiek maatschappelijk-filosofisch thema voor
liberale denkers. Diversiteit goed vormgeven vraagt
een hard maar zachtaardig, gevoelvol maar doortastend bouwen aan je school, je gemeenschap, je wereld.
Onder andere door de leefwereld van de ander óók een
plek te geven in de samenleving zoals jij hem kent.
Een beetje had ik er al mee kunnen oefenen, toen ik
vorig schooljaar als leesvader op school meedraaide.
Een van mijn kinderen was een Turks-Nederlandse jongen, tien jaar al en de middenbouw zowat ontgroeid.
Zijn leesniveau stak echter bleekjes af tegen dat wat ik
van mijn zoon, toen net zeven, gewend was. Dyslexie,

Cartoon: Frank de Man
vermoedden de deskundigen inmiddels. En daar zat ik
dus suffe dierenboekjes met hem te lezen, terwijl zijn
ogen pas opvlamden als hij vertelde over de wolven en
andere wilde beesten, die hij in het dorpje van zijn opa
in Turkije soms zag.
“Oké”, antwoordden didactische routiniers Nanouk
Teensma en Larissa Rand me, toen ik mijn dilemma
voorlegde. “Jij kunt schrijven; hij kan vertellen. Waarom schrijf je zijn verhalen niet uit en gaan jullie díe
lezen?” Ja, dat werkte uitstekend: zijn leefwereld, onze
gezamenlijke leesklus. Als ik schreef, was ik even echt in
zijn opa’s dorp en de jongen deed suggesties voor mijn
gebruik van struikelwoorden, zoals ik ze in de verhalen
verwerkte: “Als je het woord ‘plastic’ zó gebruikt, klopt
het beter met hoe opa’s dorp eruit ziet.” Zo dus. Veel
leesplezier!

Geert Bors
Hoofdredacteur Mensenkinderen

Alle dierenfoto’s: Larissa Rand

- september 2016

3

Je bent zo mooi anders dan ik
Inleiding tot het themanummer diversiteit
Geert Bors
De Verenigde Staten van Amerika hebben het ideaal van
de ‘melting pot’, zo leerde ik vroeger bij aardrijkskunde.
In die smeltkroes versmolten de etnisch-culturele iden
titeiten van alle immigranten, die naar het beloofde
land Amerika kwamen, om er vervolgens allemaal als
Amerikaan uit te komen.
Veel later leerde ik dat er in Amerika en vooral ook bij
hun noorderburen in Canada, nog een andere metafoor
is om uitdrukking te geven aan wat het betekent om
een land van immigranten te zijn: de ‘salad bowl’
(saladeschaal) of, zoals de Canadezen het ook noemen:
het ‘cultural mosaic’ (cultureel mozaïek).
Dat klinkt op het eerste gehoor misschien hetzelfde,
maar is toch wezenlijk anders: in een melting pot (denk
even: fonduepannetje) ontstaat uit vele soorten kaas één
homogene massa. Maar in een salade of in een mozaïek
zijn de heel diverse, individuele deeltjes waaruit het
geheel is samengesteld nog altijd herkenbaar.
Beide metaforen zijn een ander antwoord op een grote
sociologisch-politieke vraag: hoe bouw je een goede
samenleving, als migratie een belangrijke dynamiek
is? Is het nodig als nieuwkomer de identiteit uit je
oorspronkelijke thuisland helemaal af te leggen, om
daarmee echt lid te kunnen worden van je nieuwe
samenleving? Of is het beter voor die nieuwe samen
leving en voor de nieuwkomer, als zichtbaar en voelbaar
mag blijven waar je oorspronkelijk vandaan kwam?

Gert Biesta schrijft in zijn boek Goed onderwijs en de
cultuur van het meten uitgebreid over de democratie
die een schoolklas is. Hoe kun je als groep inclusief zijn?
Waar het om draait, is dat een democratie niet iets
stilstaands is. Volgens Biesta is het niet zo dat een groep
een vaststaande orde is, waarin nieuwkomers effectief
gesocialiseerd moeten worden. In plaats daarvan laat
iedere nieuwkomer zien hoe de regels en de afspraken
tot nu toe waren, en gaat hij of zij met de groep een
vormend proces aan, op zoek naar gelijkwaardigheid
en een nieuw evenwicht. Het democratiseringsproces
ontstaat juist vanuit de marge: zij die er nog niet bij
horen “willen niet simpelweg worden opgenomen in
de bestaande orde, ze willen de orde herdefiniëren op

De maag en de onderbuik
Vooral op de eettafel – om bij de fonduepan en de
saladeschaal te blijven – zien we een vermenging van
culturen gemakkelijk als verrijkend. Als ik kook uit
Ottolenghi’s Plenty, is het zelfs in provinciestad Zutphen
geen probleem om aan masalamengsels, okra’s, sumak
en andere ingrediënten te komen, waarmee ik mijn
moeder nooit heb zien koken. En mocht niemand zin
hebben om te koken, dan heeft ons stadje restaurants
uit alle windstreken.
Maar laten we zeggen dat de maag en de onderbuik
daarin niet hetzelfde zijn. De dynamiek van immigratie
en integratie is wel degelijk al heel lang een heet
hangijzer in de politiek, waarbij partijen zich profileren
op basis van hun antwoord op dit vraagstuk en waar
bij een genuanceerde dialoog met politiek anders
denkenden vaak compleet zoek is. Uiteindelijk gaat het
om de vraag hoe je samenleven ziet, hoe je democratie
wilt invullen. Dat is een proces dat begint op school, in
jouw stamgroep.
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zo’n manier dat nieuwe identiteiten, nieuwe manieren
van doen en zijn mogelijk worden en ‘gezien’ kunnen
worden”, aldus Biesta.
Bonte Jenaplanscholen
Een kind is een nieuwkomer bij uitstek. Biesta’s inzichten
komen concreet naar voren in een heel aantal artikelen
in dit nummer. Neem de zoektocht die redacteur Kees
Groos onderneemt met een nieuwe Syrische jongen in
zijn stamgroep. Samen lachen lukt meteen, maar hoe kun
je iemand blijven betrekken, als het leren van de nieuwe
taal zo traag gaat? Is het
genoeg als een nieuw
kind zich senang
en veilig voelt
in je groep?

Wat doe je, als je nieuwe groepsgenoot je opeens een
horrorverhaal uit zijn vluchtverleden vertelt? Kees schreef
er een intens dagboekartikel over.
De redactie koos het thema diversiteit in verband met
de aanstaande Dag van de Bonte Jenaplanscholen, op 13
oktober in Gent. In een tijd waarin Europa zich voor grote
uitdagingen gesteld ziet en er intern veel wankelt, is het
omarmen van onze diversiteit misschien wel urgenter dan
ooit. We interviewden alvast gastspreker Orhan Agirdag,
als socioloog met pedagogische interesses verbonden
aan de universiteiten van Leuven en van Amsterdam. Een
helder denker, een scherp spreker: “Meertalig onderwijs is
er vooral voor elitegroepen. Denk aan tweetalig onderwijs
in het Engels. Die meertaligheid vinden we positief, terwijl
de meertaligheid van kinderen met een kleur niet gezien
wordt als een pluspunt, maar als een probleem.”
“Mijn kind heeft eindelijk een naam”
Diversiteit komt weer heel anders tot uitdrukking in de
bijdrage van de Geluksvogels, in de columns en in de
reportage die we maakten op ’t Sterrenpad in Nuis, waar
schoolleider Wim Huiting eigenzinnig zijn eigen nieuwe
paden baant. Niet regeltjes, maar de menselijke maat
bepaalt er het zachte schoolklimaat. Het is een school
waar het samenleven in een diverse maatschappij al
begonnen is: “‘Pas zei de moeder van een meervoudig
gehandicapt kind: ‘Mijn kind wordt door kinderen op
straat gegroet. Ze heeft eindelijk een naam gekregen.’
Gezien worden. Meetellen. Kun je je daar de impact van
voorstellen?”
Tot slot mijn reden om dit openingsartikel over Canada
te beginnen. Toen we op zoek gingen naar inspire
rende bronnen voor het omgaan met diversiteit in
een stamgroep in bijvoorbeeld Nederland of België,
dacht ik aan landen die zichzelf al veel langer als
migratieland identificeren. Het liberale Canada
bijvoorbeeld. Een Google-speurtocht op de trefwoorden:
“Canada”, “education” en “diversity”, bracht me bij
een grensverleggend artikel uit 2014 van leraar en
onderzoeker Lyle Hamm.
Met de verwachte komst van meer vluchtelingen in de
nabije toekomst, legt Hamm de verantwoordelijkheid
voor het opgenomen worden in de groep
sterk bij de leraar. Net als Agirdag, pleit
Lyle Hamm voor het ruimte bieden
aan de moedertaal van nieuwkomers.
En: houd je kinderen bij elkaar.
“Het verwijderen van leerlingen
uit een reguliere klas op basis van
een taalbarrière is een vorm van
voorsorteren en zal hen gaandeweg
doen wegdrijven van kansen in het
onderwijs en dus voor hun leven.
Daarmee schep je ongelijkheid.” Een
prachtig pleidooi voor een cultureel
ontvankelijke stamgroep.
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Ahmads vlucht uit Syrië, o
Dagboek van een stamgroepleider
Kees Groos

“Er zal dit schooljaar een jongen uit Syrië in mijn klas starten.” Daarmee
begint dit verslag van Kees Groos. Met vallen en opstaan, beloftevol en
frustrerend, verloopt het jaar. Wat bied je een kind dat zoveel moeite heeft
met de nieuwe taal? En hoe houd je het belang van de hele stamgroep in het
oog? “Ineens vertelt hij hoe hij zijn vriendje doodgeschoten zag worden. Hij
beeldt het voor mij uit en checkt of ik het goed heb begrepen. Daarna gaat hij
buiten spelen.”
Augustus: samen iets te lachen
Er zal dit schooljaar een jongen uit Syrië in mijn klas
starten. Achmed is een paar maanden in Nederland
en heeft een status. Veel meer is er nog niet over hem
bekend. Hij moet waarschijnlijk in groep zeven instromen.
Zijn leeftijd weten we ook niet precies, waarschijnlijk elf.
Ik verwacht dat hij maar weinig Nederlands kent; hij is
hier nog maar zo kort. Ik vind het belangrijk dat hij zich
welkom voelt. Daarom heb ik zijn naamkaartje bij de
kapstok op zijn bak en tekenmap geplakt.

iets waarover we samen kunnen lachen: hij is dus niet
Achmed maar Ahmad. Welkom!

Daar staan we dan, nadat ik hem in de aula heb opge
vangen en we samen naar de bovenbouw zijn gelopen,
bij zijn haakje voor zijn jas en tas. Eerste dag. Hij kijkt me
aan, ik zie wat verwarring. Hij zegt iets: “Klopt niet…”
Dat gaat dus over zijn naam, denk ik. Maar wat klopt
er niet? Uiteindelijk, met gewijs op andere letters en
nadat ik een paar varianten geprobeerd heb, maken
we samen nieuwe naamstickertjes. Meteen hebben we

De rest neemt Ahmad zonder enige reserve op in de
groep, hoewel daar ook begeleiding van mij bij komt
kijken. Ahmad heeft de neiging om alleen aan een
tafel te gaan zitten eten tijdens de lunch. Ik kan me dat
wel voorstellen. Na alle indrukken op een ochtend, is
dat misschien wel zo rustig. Aan de andere kant wil ik
dat hij ook voelt dat hij welkom is. Ik vraag de andere
kinderen of ze hem in ieder geval kunnen uitnodigen
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September: een nieuw maatje
Ahmad doet gelijk mee. Ik zie hoe hij de anderen in de
groep imiteert, bewonderenswaardig en tegelijkertijd zo
natuurlijk en vanzelfsprekend. Met kringspelletjes kijkt
hij prima de kunst af en neemt hij deel. Als er al taal in
voorkomt wordt dat uitstekend voorgezegd en kan hij
het nazeggen.
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onze zoektocht in Boxmeer
om bij hen te komen zitten. Dat doen ze en hij neemt de
uitnodiging dankbaar aan. Ook Ahmad neemt eens in de
week een boterham met kaas mee om samen met zijn
groepje een tosti te bakken.
In de eerste weken was Jeroen het maatje van Ahmad.
Hij hielp hem, maakte hem wegwijs. Na een paar weken
heeft Jeroen thuis opgezocht wat “stop” in het Arabisch
is, omdat hij het maatjes-zijn teveel vond. Ahmad hing
aan hem, voor zijn gevoel; het werd hem te veel. Heb
ik hierin nu zo’n verkeerde inschatting gemaakt? Ik heb
niet doorgehad dat Ahmad zo veel aandacht vroeg. Ik
heb een nieuw maatje voor hem gekozen.
Aan het begin van het schooljaar gaan de kinderen op
kamp, waar ze één avond in groepjes zelf koken. Op
school bedenken ze al een recept, waarbij ze rekening
dienen te houden met dieetwensen en allergieën in hun
groepje. Het groepje met Ahmad is driftig aan de slag.
Via google afbeeldingen zie ik hoe het clubje recepten
uitzoekt en met elkaar bespreekt welke producten
het zijn. Er rolt uiteindelijk een oer-Hollands recept
uit met aardappelen, groente en vlees. Op het kamp
zie ik Ahmads groep het kostje met smaak verorberen.
Uiteraard is het toetje vla!

Jeroen vindt het maatjes-zijn teveel.
Heb ik het verkeerd ingeschat?
De hele groep geniet op kamp, samen met de andere
twee bovenbouwgroepen. Met de bonte avond zijn er
allerhande acts. Ahmad en twee Syrische meisjes uit de
andere stamgroepen zingen een Syrisch nummer mee
met YouTube. Het gaat over de schoonheid van het

land, leggen ze uit. Ze ‘spelen’ er gitaar bij, wat op de
lachspieren werkt, want geen van hen kan gitaar spelen.
Groot applaus van iedereen! Omdat een van de meisjes
de gitaar zo leuk vindt, besluit ik met een collega om een
oude gitaar van school aan haar te geven.
Oktober: een oude gitaar
Ahmad geeft aan ook erg graag gitaar te willen
spelen. In je idee het goed te doen voor het ene kind,
benadeel je misschien het andere. We geven ook aan
Nederlandse kinderen niet zo maar spullen weg. Soms,
misschien, maar dan inventariseer je wie iets wil en
verdeel je of loot je. Na een tijdje komt er toevallig
een onderbouwcollega, die thuis aan het opruimen is
geweest, met de vraag of we nog iets kunnen met een
oude gitaar. Ja, zeker! Het weggeefidee blijft me wel
bezighouden, merk ik: er zijn ook andere kinderen die
het niet breed hebben. Hebben we daar ook allemaal
gitaren voor?
Ahmad is één van de twaalf Syrische kinderen bij ons op
school, van wie een aantal al wat langer in Nederland
woont en wat beter Nederlands spreekt. Dat geeft hem
steun en de gelegenheid om gewoon even te kunnen
kletsen, zonder het gebruik van handen en voeten.
November: ik zie hem afhaken
Met de groep gaat het goed. De kinderen voelen zich
op hun plek in de klas. Toch zijn er legio momenten
dat het onderwijs zo talig is, dat ik zie dat Ahmad
afhaakt. Ik lees graag voor in de groep en vind dat
ook belangrijk. Het niveau van Ahmad ligt echter op
groep-drie-niveau. Ik heb er toch voor gekozen een boek
voor te lezen op bovenbouwniveau en merk dat ik hem
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Ahmads vlucht uit Syrië

verlies. Bij kringgesprekken zie ik het ook. Maar het is
in dynamische gesprekken lang niet altijd mogelijk om
alles met handen en voeten duidelijk te maken. Soms
verduidelijk ik wat, of doen andere kinderen dat. Toch is
dat voor zijn betrokkenheid niet voldoende, waardoor
hij onderuit zakt.

te zien tegen de vakantie. Het is voor hem een wat saaie
tijd. Het regelen van een speelafspraak na school lukt
nog niet zo goed.

Sinds het begin van het schooljaar krijgt Ahmad met de
andere instromers een aantal keren per week ’s ochtends
lezen, woordenschatactiviteiten en schrijven. Hij pikt
het geleerde maar moeizaam op. Zo snel mogelijk klaar
zijn, mee kunnen met het tempo van de ander, is wat
hij belangrijk vindt. Wanneer iets niet lukt gaat hij
hangen in zijn stoel en is hij moeilijk vooruit te branden.
Dit in tegenstelling tot de anderen, zowel midden- als
bovenbouwers, die het Nederlands snel oppikken en vrij
goed gaan bij het leren lezen en spreken. Ahmad voelt
dit ook en het frustreert hem. We proberen inzichtelijk
te maken dat bepaalde stappen belangrijk zijn voor
z’n leren en dat ieder dat op zijn eigen tempo doet.
Dit helder over het voetlicht krijgen is zo ongeveer
onmogelijk.

We merken dat de andere kinderen het moeilijk vinden
te blijven investeren in het onderhouden van contact
met hem. Ze vinden het lastig omdat zijn Nederlands
ernstig achterblijft. Hoewel in de klas zijn successen
worden gevierd en besproken; het behalen van zijn
zwemdiploma, het krijgen van een broertje, het vieren
van zijn verjaardag. De andere kinderen reageren
enthousiast en stellen vragen, hij geeft met woordjes,
korte zinnen en handen en voeten antwoord. Ik
bespreek in de groep dat het lastig is voor Ahmad een
speelafspraak te maken. Misschien dat andere kinderen
hem kunnen helpen? Kinderen reageren begripvol. Ik
ben benieuwd.

December: tolkentelefoon
We willen eigenlijk een goed gesprek met de ouders van
Ahmad om te vertellen hoe het gaat op school en om
wat te weten te komen over hun voorgeschiedenis. Met
Ahmads vader is er al wel eens contact geweest. Het is
een aardige man, die totaal geen Nederlands en Engels
spreekt. Over praktische zaken zoals het schoolkamp,
zwemles en vergoedingen waarvoor ze in aanmerking
kunnen komen hebben we gesproken met hulp van een
moeder van een ander meisje uit mijn groep. Zij zijn al
heel lang geleden uit Syrië gevlucht en beheersen het
Nederlands prima. Maar over persoonlijke zaken die
alleen de ouders aangaan, wilden we geen andere ouder
vragen om te tolken.

Ik heb gezegd dat ik het heel erg vond
en of hij er nog wel eens over droomde

Februari: het gaat traag
Meer en meer stoeien we met het dilemma of Ahmads
trage ontwikkeling vooral komt door alles wat hij heeft
meegemaakt, door een moeizame leer- en werkhouding
of misschien doordat hij de capaciteiten niet heeft? Het

Via de tolkentelefoon komen we erachter dat hij vanuit
Syrië is gevlucht voor het bewind van Assad. Ahmad
heeft een aantal jaar in verschillende opvangkampen
gezeten en in die tijd maar een paar maanden
onderwijs gehad. Het verklaart misschien zijn langzame
ontwikkeling. We besluiten hem de ontspanning te
geven van een fijne school en een veilige omgeving en
minder druk te leggen op het leren.
Januari: surprises en successen
We kijken terug op een fijne december waar we Ahmad
begeleid hebben met het maken van een mooie surprise.
Ook kreeg hij een mooie gitaar van Nick. Het Kerstfeest
was gezellig en Ahmad genoot. Hij gaf aan een beetje op
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zal een combinatie van factoren zijn, maar waar moeten
we beginnen? Waar kunnen we hem het best bij helpen?
In ieder geval bereiken we dat hij zich veilig en prettig
voelt en dat hij met plezier naar school komt.
Maart: Ahmad vertelt over Syrië
Wel vaker staat er een kind aan mijn bureau om even
te kletsen. Ook Ahmad komt soms wat vertellen, over
zwemles, zijn broertje of gitaarspelen. Ook vandaag
weer. Ik weet niet meer hoe we er op kwamen, volgens
mij naar aanleiding van het Jeugdjournaal, maar hij
vertelt ineens dat hij ooit zijn vriendje doodgeschoten
heeft zien worden in Damascus. Hij beeldt het voor mij
uit naast mijn bureau. Hij grijpt naar zijn buik en deinst
achteruit. Hij vertelt het een paar keer en checkt of ik
het goed heb begrepen. Daarna gaat hij buiten spelen.
Voetballen en tafelen vindt hij heerlijk. Ik blijf zitten met
de vraag of dit een topje van de ijsberg is…
April: droom je er wel eens over?
Ahmad is er niet op teruggekomen. Ik weet niet of ik
goed gereageerd heb. Ik heb gezegd dat ik het heel
erg vond en of hij er nog wel eens over droomde. Dat
was het geval. Verder heb ik besloten het te laten en te
wachten of hij nog meer wil vertellen. Ik heb gezegd
dat hij altijd mag komen. Ik twijfel of ik het helemaal

goed heb aangepakt. Ik heb mijn gevoel gevolgd. En het
advies om niet naar vluchtverhalen te vissen, wat ik eens
had gehoord.
We zijn wel gesterkt in ons eerdere voornemen om
Ahmad de basis – ontspanning, veiligheid en regelmaat
– te geven op school. In de kring vraag ik wie er allemaal
graag speelt met anderen na schooltijd, alle vingers in
de lucht. Op de vraag bij wie het afspreken ook goed
lukte: weer alle vingers in de lucht… op twee na. Nina
en Ahmad steken hun vingers niet op. Met weinig meer
dan “dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend gaat om
afspraakjes te maken” sluit ik de kring af en gaan we even
buiten spelen. Prompt zijn er twee afspraakjes gemaakt.
Mei: tweetekenklanken
We zien vooruitgang! Langzaam maar zeker
begint Ahmad de tweetekenklanken te beheersen
en is het mogelijk iets moeilijkere leesstof aan te
bieden. De zinnen die hij spreekt worden steeds iets
gecompliceerder. Vooral de passieve woordenschat groeit
merkbaar. Zelf ervaart hij het soms ook en dan zien we
een glimlach verschijnen van oor tot oor. Maar hij vindt
het toch eigenlijk allemaal veel te langzaam gaan. Weer
proberen we zijn leerproces met hem te bespreken. Hij
lijkt het beter te begrijpen.
Juni: zoektocht
We gaan het schooljaar bijna afsluiten. Wat heeft de
toekomst voor onze Ahmad in petto? De vraag of we
hem komend jaar kunnen houden, is er één waarvan ik
hoop en denk dat het lukt. Dat betekent dat hij de groei
moet doorzetten die hij nu voorzichtigjes ingezet heeft,
anders gaat dat te veel ten koste van de aansluiting bij
de groep en de leerstof. Van het na schooltijd spelen is
nog te weinig gekomen, ondanks het bespreken met de
groep. Heb ik daar ook te weinig bovenop gezeten? Ik
kan ook niks forceren.
Na volgend jaar moet hij waarschijnlijk wel naar de
middelbare school. Hij ontgroeit de basisschool, maar
heeft dan echt niet het niveau van groep acht en op
sommige gebieden niet eens groep zes. Het is niet
makkelijk om steeds de juiste weg te vinden. Soms pak je
de juiste afslag, soms niet. Een zoektocht zal voor Ahmad
niet onbekend klinken en voelen. Toch hoop ik dat het
voornamelijk onze zoektocht is en dat dat voor hem en
zijn familie nu wel klaar is.
Kees Groos is redacteur van Mensenkinderen en
stamgroepleider in Boxmeer. De namen in het artikel zijn
pseudoniemen.
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Interview: socioloog Orhan Agirdag
Geert Bors
Op 13 oktober is Orhan Agirdag een van de sprekers op de Dag van de Bonte Jenaplanscholen. Agirdag, socioloog
van Turks-Vlaamse origine, laat via de wetenschap én publieksfora regelmatig zijn licht schijnen op de wereld
van onderwijs in een multiculturele wereld. Mensenkinderen sprak Orhan alvast. Het werd een mooi én gepeperd
gesprek: “Meertalig onderwijs is er vooral voor elitegroepen. Denk aan tweetalig onderwijs in het Engels. Die
meertaligheid vinden we positief, terwijl de meertaligheid van kinderen met een kleur niet gezien wordt als een
pluspunt, maar als een probleem.”
Laat ik dit gesprek beginnen met een tweet die u
verzond op 4 mei: “Dat multicultureel onderwijs meer
moet inhouden dan een couscousavond is evident.
Nu nog rechts en secularisme-fundamentalisten
overtuigen.” Ik vroeg me af: is ons dat inderdaad
evident? Zit dat in het bewustzijn van ons onderwijs?
“Dat zou toch zo moeten zijn. Multiculturaliteit wordt
inderdaad vaak folkloristisch ingevuld op scholen –
een avond met eten uit andere streken. Maar dat het
vanuit een theoretische invulling meer moet inhouden
is evident. De meest vooraanstaande schrijvers
hebben het over inhoud, schoolklimaat, structuur,
vooroordelenreductie. Dan heb je het over grondige
manieren om aan multicultureel onderwijs te doen. In
de praktijk zie je dat eigenlijk nog niet echt gebeuren.
Scholen realiseren zich vaak wel dat er iets nodig is,
maar – zoals ik het wat overdreven gesteld heb – vullen
het dan in met één keer per jaar een couscousavond op
de Dag van de Diversiteit.”
Maar uw pijlen waren gericht op iets anders: op rechts
en secularisme-fundamentalisten, die multiculturalisme
überhaupt niet zien zitten.
“Ja. Vanuit rechts beleid is er een sterk geluid om
multicultureel onderwijs maar helemaal af te schrijven.
Datzelfde geluid hoor je ook van mensen uit de linker
hoek, die een fundamenteel secularisme uitdragen – die
dus vinden dat er voor cultureel-religieuze thema’s
helemaal geen plaats moet zijn op school. Er was in
Vlaanderen bijvoorbeeld een ferme poging vanuit
katholieke zijde om tot meer multiculturele dialoog te
komen. Dat is afgekraakt door Bart De Wever, spilfiguur
van rechts Vlaanderen. De linkse groep die iedere vorm
van religie afwijst, vindt datzelfde.”

dan in Nederland. In Nederland is dat wat minder
een issue. Dat is mijn perceptie, van beide contexten.
Ook is de ongelijkheid in Nederland wat minder dan
in Vlaanderen. In het Nederlandse onderwijs zien we
zeker bij meisjes van een andere origine dat ze een
goede voorsprong aan het nemen zijn. Er wordt een
inhaalbeweging gemaakt: ze gaan vaker naar hoger
onderwijs, ze doen het goed op school. Dat moet in
Vlaanderen nog komen.”
In de biografie op uw site schrijft u dat u het
laatste kind was uit een Belgisch-Limburgs
mijnwerkersgezin. Kunt u iets vertellen over
uw eigen basis- en middelbare schooltijd?
“Nou, dat vind ik eerlijk gezegd
niet zo relevant. Ik kan zeggen
dat mijn wetenschappelijke
onderzoeksvragen
ongetwijfeld
geïnspireerd zijn
door mijn

Betekent ‘diversiteit’ iets anders in België dan in
Nederland?
“Het hangt, denk ik, meer van de regio af waar je zit
dan van een vergelijking tot complete landen. Maar op
één vlak ervaar ik zeker een verschil: het omgaan met
meertaligheid is in Vlaanderen veel problematischer
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schoolloopbaan en door zaken die in mijn jeugd – als
kind van Turkse migranten – anders waren. Bepaalde
dingen heb ik positief ervaren. Taalremediëringsklassen
waren bijvoorbeeld een minder positieve ervaring.”
Ik vraag het omdat u in uw biografie wel behoorlijk
wat schrijft over uw universitaire carrière en ik voor
mijn lezerspubliek van vooral mensen uit het primair
en voortgezet onderwijs graag wilde weten hoe u dat
onderwijs ervaren heeft.
“Ik vind dat toch een beetje raar. Ik merk – zeker voor
onderwijsmensen, maar dat geldt voor de journalistiek
in het algemeen – dat er die neiging is om persoonlijke
verhalen te willen horen. Blijkbaar is dat meer
overtuigend dan statistische informatie of systematische
evidenties, waarnaar ik onderzoek doe.”
Een aantal jaar geleden schreef ik als ghostwriter de
autobiografie van de Turks-Nederlandse ondernemer
Atilla Aytekin. Hij stond best lang stil bij zijn schooltijd,
omdat hij daarin ontdekt had dat hij als “anders”
gezien werd en dat zijn weg naar hoger onderwijs niet
vanzelfsprekend was. Toen hij ging studeren, wilde
hij geen ‘Turkologie’ studeren, zoals hij stelde, maar
ging hij naar de kant van het ondernemerschap, omdat
hij over autochtone Nederlanders zei: ‘I wanted to
beat them at their own game’. In die zin vormden de
ervaringen uit zijn eigen jeugd belangrijke bouwstenen
van zijn identiteit en zijn drive.
“Dat kan ik me voorstellen. Toch zou ik willen zeggen:
‘Uw verhaal is uw verhaal, beste Atilla. Maar zegt het
iets over anderen?’ Kijk, een biografisch element kan
een illustratie van een punt zijn. Als ik ergens in dit
gesprek zeg ‘ik heb gemerkt dat…’, dan kan het zijn
dat ik me moet verklaren vanuit iets dat mijn manier
van kijken heeft bepaald. Maar niet andersom. Onze
mediacultuur is te gepersonaliseerd. Ik zou dus niet
weten waarom ik over mijn eigen leven zou spreken,
behalve uit een narcistische behoefte.”

bedenkingen heb. Ik vind de nadruk op ‘taalachterstand’
een uitdrukking van een individueel schuldmodel: het
zal wel aan de individuele leerling liggen. Dat is hoe
beleidsmakers in Vlaanderen en Nederland omgaan
met ongelijkheid in onderwijs. Is dat wel zo’n effectieve
manier om de problematiek te benaderen?”

“Multicultureel onderwijs is meer dan één
keer per jaar een couscousavond”
Structurele maatschappelijke problemen tot een
individueel probleem maken – dat klinkt als het
pleidooi tegen de dominantie van het neoliberale
meritocratische model, waarin wij allemaal
ondergedompeld zijn, zoals uw landgenoot Paul
Verhaeghe dat heeft gehouden in zijn boek Identiteit.
“Precies. Wiens achterstand is die ‘taalachterstand’. Is
dat een achterstand ten opzichte van het schoolsysteem
of loopt de leerling achter op zijn eigen ontwikkeling?
Er zit een rare paradox in dat neoliberale denken.
Inderdaad, enerzijds is verantwoordelijkheid
geïndividualiseerd: integreren? De taal leren? Dat is
jouw individuele verantwoordelijkheid. Maar wanneer
er iets misgaat – als Ali niet integreert, maar als hij

Haha, goed. Point taken. Wellicht komen er nog
elementen langs. Een belangrijk thema in uw werk
is taal, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de MO-talk die u
gegeven heeft.
“Taal an sich vind ik niet het belangrijkste, maar het
is een invalshoek om aan te sluiten bij de manier
waarop de discussie rond multiculturaliteit gevoerd
wordt. Uit de beleidsmatige hoek – ook in Nederland
– ligt er veel focus op taal. Men spreekt niet over
‘onderwijsongelijkheid’, maar over ‘taalachterstand’.
Dat is een fundamenteel andere benadering van
de problematiek en dat is iets waarover ik mijn
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zich opblaast – is het opeens het probleem van de
hele gemeenschap. Het is een individualiseren van
verantwoordelijkheden en het collectiviseren van
problemen. Taalachterstand is daar een ultieme
uitdrukking van: het is een manier waarop ongelijkheid
gereduceerd wordt tot een individueel probleem en
niet tot een systeemfout.”
Waar we het dus echt over moeten hebben, is
ongelijkheid?
“Ja. En dan is het belangrijk om te zien dat ongelijkheid
vorm krijgt door mensen die aan de onderkant niet
volwaardig mee mogen doen, maar óók door privileges
aan de bovenkant. Precies daarop heeft de Franse
econoom Thomas Piketty ons als een van de eersten
gewezen: ongelijkheid is niet alleen afnemende kansen
onderop, maar ook de privileges die de bovenkant van
de samenleving gegund zijn. Er is geen beleid, geen
oog voor de manier waarop we ongelijkheid in de
samenleving scheppen door privileges toe te kennen.
Ook niet in het onderwijs. Ik doceer in Amsterdam en
daar is een programma voor excellente studenten –
studenten die aanspraak maken op gemeenschapsgeld
om boven de anderen uit te steken. Dergelijke
tendensen zie je overal terug, waarbij de onderwijselite
zich wil distantiëren van anderen. Dat wordt nooit in
relatie gebracht met ongelijkheid.”

“Als je je thuistaal moet achterlaten bij de
schoolpoort, laat je ook een deel van je
identiteit achter”
Iets soortgelijks heeft u gezegd over de status van
meertaligheid: Engels als extra taal kunnen spreken
krijgt een andere status toegekend dan Arabisch of
Turks spreken.
“Inderdaad. Meertaligheid wordt in het onderwijs
gezien als een mooie extra. Meertalig onderwijs is er
vooral voor de elitegroepen. Denk dan bijvoorbeeld aan
een school die behalve in het Nederlands óók onderwijs
aanbiedt in het Frans of het Engels. Dat is meertaligheid
die als positief gezien wordt, terwijl de meertaligheid
van kinderen met een kleur niet gezien wordt als een
pluspunt, maar wel een probleem. En dat is een gemiste
kans.”
Hoe zou je in het onderwijs de meertaligheid van
‘allochtone’ kinderen eerlijker kunnen benaderen?
“Daar zijn vele vormen voor. Je kunt een leerling in het
basisonderwijs een woordje uit zijn eigen taal laten
uitleggen in de klas. Je kunt ouders uitnodigen om te
vertellen over hun taal. Ouders betrekken is sowieso

goed. Je kunt zingen in andere talen. Talen moeten
een symbolische verwelkomingsfunctie hebben in
het onderwijs: je moet kinderen toestaan om elkaar
te helpen in hun eigen taal. Voor kinderen die de
instructietaal nog niet beheersen, werkt het goed om
dat in hun moedertaal te kunnen doen. Daarmee ga
je ongelijkheid tegen. Na enige tijd beheerst het kind
het Nederlands goed en verdwijnt die moedertaal naar
de achtergrond. Er is heel veel evidentie voor dat het
goed beheersen van je thuistaal, het verwerven van een
tweede taal alleen maar positief beïnvloedt.”
Terwijl in het Vlaamse onderwijs het ‘taalbadmodel’
heerst, waarin de achterliggende gedachte is dat als
je alles aanbiedt in het ‘taalbad’ van het Nederlands,
allochtone leerlingen het best de taal leren beheersen.
Op het gebruik van andere talen staan sancties. U
noemt dat ‘in conflict met een elementair pedagogisch
principe’. Kunt u dat uitleggen?
“Ja. Je denkt na in taal. Probeer het maar eens zonder.
Als je het gebruik van iemands moedertaal bestraft,
sluit je de leefwereld van een kind buiten. Terwijl
uit onderzoek inmiddels wel duidelijk is dat voor
vruchtbaar onderwijs de leefwereld van de leerlingen
aanwezig moet zijn binnen de schoolmuren. Je moet je
thuis kunnen voelen op school. Als je je thuistaal moet
achterlaten bij de schoolpoort, laat je ook een deel
van je identiteit achter. Nogmaals, het gaat om veel
meer dan taal. Het is belangrijk, maar niet het enige of
het absolute punt voor gelijke onderwijskansen. Dan
heb je het over: hoge verwachtingen hebben van alle
kinderen, leerlingen goed volgen, een breed aanbod
van leervormen hebben...”
U heeft gezegd dat ‘leerkrachten die het beste voor
hebben met hun kinderen toch beïnvloed worden
door taalpolitiek’. Wat kunnen leraren en schoolleiders
daaraan doen?
“Je kunt proberen om niet restrictief op te treden.
Om de culturele vormen die opkomen niet tegen te
houden. Dat gebeurt met de beste wil van de wereld
namelijk wel. Maar ik denk dat het al begint met de
manier waarop de lerarenpopulatie nu samengesteld
is. Leraar zijn is toch vooral een blanke job. Er is weinig
kleur aanwezig op scholen. Het zou al een goede
verandering zijn als de diversiteit van de samenleving
weerspiegeld werd in de diversiteit van het schoolteam.
Wat ook goed zou zijn, is als schoolbesturen zich open
zouden stellen om te leren uit de ervaring van scholen,
die door minderheidsgemeenschappen opgebouwd
zijn en die succesvol zijn – neem een islamitische school
in een grote stad, waar de omgang met diversiteit
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gemakkelijker gaat dan elders. Team met meer kleur en
meer inbedding in minderheidsgemeenschappen lijkt
me goed om school tot een emancipatoir instituut voor
iedereen te maken.”
Ik begrijp dat dit maar een beperkte blik is, maar toen
ik aan dat eerdergenoemde boek werkte, kwam ik in
de kring rond Atilla vooral mensen tegen die kozen
voor carrières, die meer economische kansen boden
dan het leraarschap: chirurgen, stadsbestuurders,
natuurwetenschappers. Kan dat ermee te maken
hebben?
“Tja, waarom ben ik geen leraar? Ik weet het niet. Ik
vind het lesgeven op de universiteit wel heel leuk. Ja, je
zou het waarschijnlijk deels kunnen verklaren door de
onzekere economische positie waaruit veel kinderen uit
minderheidsgroepen komen. Ik ben nu aan het gissen;
de effectieve redenen ken ik niet. Wat ik wel weet, is
dat er in het lerarenberoep ook structurele barrières
opgeworpen worden: meisjes met een hoofddoek die
niet in aanmerking komen voor een job, bijvoorbeeld.
Dat schrikt potentiële kandidaten af. Ook kan ik me
voorstellen dat als je zelf niet echt positieve ervaringen
hebt opgedaan in je eigen onderwijsloopbaan, je lagere
verwachtingen hebt van het vak van leraar. Je kunt ook
denken: ‘Voor mij was het niet leuk, voor de volgende
generatie wil ik dat anders.’ Nogmaals: cijfers heb ik niet.”

14

‘Burgerschap moet je niet alleen preken, maar ook zelf
doen’, schreef u in een tweet op diezelfde 4 mei. Waar
wilde u tot oproepen?
“Vaak leren we op school over burgerschap: hoe het in
de samenleving zal zijn, over hoe je kunt participeren,
over hoe politieke socialisatie werkt. Alleen is de vraag:
is de school zelf ook een democratische omgeving? Ik
denk dat je meer kunt leren over burgerschap in de
schoolpraktijk zelf, waar je een uur of zes-acht uur per
dag zit, tot werkelijke leefwereld te maken dan door een
paar uurtjes per week het vak ‘burgerschapsvorming’ te
geven. Dat was mijn pleidooi. Gaat het over gelijkheid?
Ga dan kijken of er op school gelijkheid heerst. Wat
schort er nog aan, wat kun je er samen aan doen?

“We zijn een samenleving waar Sinterklaas
wel bestaat, maar onderwijsongelijkheid
een fictie is”
We doen vaak of de school buiten de samenleving
staat. Alsof de school niet al in de samenleving zit; alsof
scholing niet een belangrijk onderdeel uitmaakt van wat
een samenleving is. De school ís voor een groot deel de
samenleving, het samenleven, van kinderen. Als je dan
bijvoorbeeld les krijgt over de gelijkheid van man en
vrouw, terwijl je het niet ziet gebeuren, heeft die les ook
geen zin.”
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Dag van de Bonte Jenaplanscholen
Wanneer?
Waar?
Wat?

Meer weten?

Donderdag 13 oktober 2016, 10.30-15.30 uur
De Feniks Gent, Acaciastraat 11/29, 9000 Gent, België
Themadag met lezingen en gesprekken, ook met kinderen. Naast Agirdag
geeft Luc Heyerick, voorzitter Freinet België, een lezing. Onderwerpen:
de uitdagingen van diversiteit in het onderwijs. Hoe spelen we in op
veelkleurigheid van onze kinderen?
www.jenaplan.nl/cms/upload/docs/Agenda_NJPV_dag_voor_bonte_
jenaplanscholen_2016.pdf

De onderwijskundige Gert Biesta maakt op dat punt een
onderscheid tussen ‘wereld’ en ‘maatschappij’, en pleit
ervoor dat de school de ‘wereld’ binnen laat, terwijl ze
de ‘maatschappij’ (en al haar sociaal, culturele, politieke
claims op het onderwijs) buitenhoudt. Daarmee wordt
de school een oefenplaats voor het leven.
“Ik ken het werk van Biesta goed. Waarschijnlijk klinkt
dat ook wel door in mijn eigen blik op onderwijs. Maar
ik wil op dit punt misschien wel radicaler zijn dan hij.
Laten we over zaken die op school spelen ook maar
eens goede discussies met de kinderen hebben. Dat
blijkt nog een taboeonderwerp – om het met kinderen
over ongelijkheid en hun beleving daarvan te hebben.
Kinderen die naar lagere vormen van onderwijs gestuurd
worden, zeggen we ‘Als je je best doet, kom je er wel’.
We zijn een samenleving waar op school Sinterklaas wel
bestaat, maar onderwijsongelijkheid een fictie is.”
Kunt u al iets vertellen van wat uw boodschap gaat zijn
bij de Dag van de Bonte Jenaplanscholen op 13 oktober?
“Ongelijkheid in onderwijs wordt een belangrijk
thema. Ik zal moeten kijken hoe ik dat kan vertalen
naar jenaplanonderwijs. Ik ken eigenlijk maar één
jenaplanschool, die een paar honderd meter van mijn
woning in Gent ligt. Voor mijn gevoel is dat een tamelijk
unieke school in het landschap van de traditionele
vernieuwingsscholen, omdat veel van die scholen een
erg elitaire samenstelling hebben. Deze jenaplanschool
is een van de weinige scholen waar ik diversiteit heb
gezien. Ik heb er met de directrice een keer een verhaal
over op papier gezet. Nu weet ik niet of die diversiteit
karakteristiek is voor jenaplanonderwijs, maar voor
mij is het een unieke beleving om op die school te zijn.
Om te zien dat vooruitstrevend leren – collectief leren,
leren door te ervaren, te onderzoeken – niet alleen iets
voor een elite is, maar aangeboden wordt aan een heel
diverse schoolpopulatie.”
Tot slot: wat kan het Nederlandse onderwijs leren van
het Vlaamse en andersom?

“Dat is een heel algemene vraag. Ik vind het moeilijk
om daar geen ongenuanceerd antwoord op te geven.
Eén aspect wil ik wel noemen: Nederland en Vlaanderen
hebben allebei een onderwijssysteem waarbij heel vroeg
geselecteerd wordt – aan het eind van de basisschool.
Maar anders dan in Nederland, kun je dat als laatbloeier
in Vlaanderen amper meer compenseren. Hoewel het
in Nederland ook minder gemakkelijk gemaakt is om
te stapelen, kan dat nog altijd wel: je kunt een vroege
voorselectie naar een lage vorm van onderwijs goed
maken door zelf je weg omhoog te bouwen. Dat is een
groot goed.”
Uit Orhan Agirdags biografie:
Prof. dr. Orhan Agirdag is in 1984 geboren als laatste
kind van een Limburgs mijnwerkersgezin. Na zijn
middelbare studies in Heusden-Zolder, studeerde hij
Sociologie aan de KU Leuven, waar hij in 2007 met
onderscheiding afstudeerde. In 2011 promoveerde Orhan
Agirdag tot Doctor in de Sociologie aan de UGent met
een onderzoek naar de gevolgen van schoolsegregatie in
Vlaanderen, waarvoor hij meerdere prijzen ontving.
Sinds april 2014 is hij als universitair docent
onderwijskunde verbonden aan Universiteit van
Amsterdam, waar hij onder andere onderzoek doet naar
meertaligheid in het onderwijs. In 2015 is Orhan Agirdag
aangesteld als professor aan de faculteit pedagogie van
de KU Leuven.
In zijn onderzoek combineert Orhan Agirdag inzichten
van sociologie, onderwijskunde en linguïstiek. Meer
specifiek bestudeert hij hoe brede maatschappelijke
tendensen zoals groeiende etnische diversiteit en
technologische ontwikkelingen een invloed hebben op
verschillende onderwijsprocessen.

Foto’s: archief Orhan Agirdag
Foto klimmende kind: Larissa Rand
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Vrolijk volhouden op weg naar een gelukkige groep
Uitgaan van verschillen in je dagelijks handelen
Natasja de Kroon, Merlijn Wentzel en Ingrid Nagtzaam

In het jenaplanonderwijs is het creëren van een stamgroep waarin ieder kind er mag zijn een hoofdzaak.
Hoe doe je dat? Onze overtuiging is dat de stamgroepleider de sleutel in handen heeft. Zij is het moreel
kompas. Als de stamgroepleider uitstraalt dat het goed
komt, kunnen de kinderen ook ontspannen. “Vrolijk
volhouden” noemen wij dit: alles wat kinderen inbrengen accepteren als onderdeel van het proces.
Met vijf bibberende meiden uit groep 6 en 7 loop ik
het pikdonkere bos in. Groep 8 heeft zich verstopt om
een spannend nachtspel te spelen. We horen allerlei
geluiden en elk krakend takje jaagt mijn clubje de stuipen op het lijf. Ik vermoed dat dit geen fijne ervaring
wordt op deze manier en vraag wat ze zouden willen.
Ze geven aan niet te durven, maar het wel te willen:
volgend jaar mogen enkele kinderen zelf het spannend
spel organiseren en dan wil je echt weten hoe het zit!
Maar o jee, die angst zit in de weg! “Volgend jaar gaan
wij echt geen spannend spel doen, maar een troetel
berenroute met regenbogen!”, wordt er geopperd.
Ik stel voor hulp te vragen aan de “zombies van groep
8”. Arm in arm, lopen we het pad op en ik roep: “Lieve
zombies, niet zo eng doen alsjeblieft, want hier zijn
wat groepsgenoten die het echt té eng vinden.” Ik roep
het een paar keer. Bij het eerste groepje aangekomen
hebben de meiden van groep 6 en 7 het niet meer.
Twee zombies verschijnen met lieve stemmen en
zeggen gelijk: “Hé Jil, ik ben het! Zie je, kijk je moeder
heeft me geschminkt.” Er wordt uitgebreid met zaklampen gekeken en bevraagd en uiteindelijk gelachen.
Ik vraag de zombies wat ze gedaan zouden hebben, als
we hen niet gevraagd hadden “niet eng te doen” We
krijgen uitleg over hun act. Ik vraag aan de meiden of
ze het alsnog willen zien. Het antwoord is ja! We doen
een paar stappen achteruit en groep 8 speelt hun act.
Bibberend maar met iets meer ontspanning lopen we
verder. Na nog twee acts op deze wijze waarbij groep
8 van tevoren vertelt wat er gaat gebeuren, vragen de
meiden van groep 6 en 7 mij om bij de volgende act
niet meer te roepen: “We willen het nu echt gewoon
zien!” Trots op zichzelf en opgelucht vertellen ze al
wandelend dat het volgend jaar toch ook echt een
spannend spel wordt!
Deze kinderen laten prachtig zien hoe je in een ge
mêleerde groep rekening houdt met elkaar. Hoe je
rekening houdt met jongere kinderen of kinderen die
wat angstiger zijn aangelegd dan jij. Maar ook hoe je je
uitspreekt over wat je voelt en wat je nodig hebt, ook
een belangrijke vaardigheid voor wie samenleeft in een

groep. Het zijn de kenmerken van een gelukkige groep:
vriendschap en verbondenheid, jezelf leren kennen,
begrip krijgen voor elkaar en verdraagzaam zijn.
Een gelukkige groep heeft oog voor elkaar
De kern van uitgaan van verschillen is dat kinderen
oog hebben voor elkaars (bijzondere) eigenschappen
en gevoeligheden en daar rekening mee houden. Max
is gevoelig en Eva wordt wat sneller boos. Sofie heeft
wat meer tijd nodig om aan het werk te gaan en Sem
staat in de kring wat vaker op om even te bewegen. In
een gelukkige klas wordt daar niet om gelachen maar
steunen de kinderen elkaar. Als Sem halverwege de
werktijd opstaat om een rondje over het schoolplein
te rennen, zeggen de andere kinderen niet “Dat wil ik
ook”, omdat ze weten: eerlijk is oneerlijk. Niet elk kind
heeft hetzelfde nodig. De kinderen vertrouwen erop dat
zij op dezelfde steun kunnen rekenen als zíj dat een keer
nodig hebben.
Gelukkig kunnen de meeste stamgroepleiders dagelijks
genieten van groepen als deze. Door de nadruk die er
in het jenaplanonderwijs ligt op het “samen leven”, zijn
veel stamgroepleiders zich terdege bewust van deze
opdracht en zijn zij volledig toegerust voor hun rol als
moreel kompas en “leider” in dit proces. Dat is belangrijk, want om te weten of ze veilig zijn kijken kinderen
altijd eerst naar de volwassene. Is zij ontspannen en vol
vertrouwen? Dan zijn de kinderen dat ook…
Stel je voor: je wilt met de rekeninstructie beginnen en
je nodigt de kinderen van de groep uit in de kring. Eén
jongen roept keihard door de klas: “Getver, ik háát rekenen. We doen ook nooit iets leuks met jou!” De hele klas
kijkt naar jou om te zien hoe je reageert….
Misschien wil je laten merken (ook aan de rest van de
klas) dat dit niet de manier is om jou aan te spreken,
misschien voel je teleurstelling, omdat je juist je best had
gedaan er een leuke ochtend van te maken. Misschien
word je boos.... Het zou kunnen dat het helpt en dat
de jongen zich verder gedeisd houdt. Maar het zou ook
kunnen dat hij verder in de oppositie gaat, boos wordt,
de strijd aangaat.
Hoe zou het zijn als je zou zeggen: “O ja, niet jouw favoriete onderdeel? Balen voor je! Wat denk je, ga je eerst
even stampvoeten buiten en kom je er dan bij zitten, of
help je me even met het klaarzetten van het digibord?”.
Als het je lukt dit gemeend te zeggen is er een kans dat
hij zich gehoord en erkend voelt en één van de door jou
aangeboden uitwegen kiest.
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Nachtspel met groep 8: zombies met lieve stemmetjes

Die angst: oei, het loopt uit de hand!
Elke stamgroepleider kent de momenten waarop je dit
soort creatieve, luchtige reacties in huis hebt. Maar bijna
iedereen kent ook de ervaring dat het er ineens niet
(meer) is. Dat je met je groep in een onrustige periode
belandt. Kinderen gaan (vervelend) op elkaar reageren,
de gerichtheid op jou wordt minder, overgangen kosten
frustrerend veel tijd en energie, in de kringgesprekken
is de saamhorigheid ver te zoeken, zelf ben je veel meer
aan het mopperen dan je lief is en voor je het weet ga je
de regels aanscherpen en sancties invoeren.
In de ‘onrustige’ groepen waarin wij werken zien we dat,
als zo’n fase langer aanhoudt en er ondanks de inspanningen van de leerkracht niets verandert, zowel de leerkracht als de kinderen ontmoedigd raken. De leerkracht
raakt gestrest en moe, het knaagt aan je zelfvertrouwen.
De kinderen raken in verwarring. Die kijken immers
naar jou om veiligheid te zoeken en zien een onzekere
leerkracht. Het ene kind reageert daarop door zich terug
te trekken, terwijl de ander denkt: als jij de leiding niet
meer hebt, dan neem ik die wel. Op zijn manier…
Misschien herken je het gevoel van paniek als je in je
groep niet voor elkaar krijgt dat het gaat zoals je wilt.

kelijk wel meededen, haken af. We voelen de onrust bij
onszelf: dit gesprek moet wel goed gaan, dit moet wel
met de héle klas, ze horen er immers allemaal bij, we
willen ze niet veroordelen, want ieder kind doet het zo
goed mogelijk… De angst dat het niet goed komt en
onze overtuigingen over “hoe het zou moeten” zitten in
de weg om vrij te handelen. Tot we besluiten openheid
te creëren.
“Wij willen met de hele stamgroep een gesprek voeren

We zijn in een middenbouwgroep om een gesprek te
voeren over hoe zij met elkaar een gelukkige klas willen
worden. De meeste kinderen uiten hun gevoelens,
denken mee, hebben ideeën, maar twee jongens doen
niet mee. Ze maken grappen, roepen er doorheen, lopen
van hun plaats. Steeds meer andere jongens die aanvan-
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over hoe we het met elkaar willen hebben. Wij vinden
dat heel moeilijk als jullie daar doorheen praten over
andere dingen. We willen jullie er heel graag bij hebben
want jullie horen bij deze groep. En wat willen jullie?”
Waarop zij aangeven dat ze het heel moeilijk vinden dit
gesprek te voeren en liever iets anders gaan doen, omdat
hetgeen er speelt vooral de meisjes aangaat. De meisjes
beamen dit. Dat is oké. De jongens gaan aan hun tafel
aan het werk en we maken het gesprek met een gedeelte van de groep af. Later spreken we deze jongens apart
(zij hebben het gesprek wel gehoord) en ze komen met
mooie aanvullende ideeën voor zichzelf en de groep.
Door het beeld van hoe het zou moeten zijn en de angst
dat het uit de hand loopt los te laten, ontstaat er ruimte
om contact te maken. Contact met de kinderen, maar
ook contact met wat er op dat moment is en wat er
mogelijk van jou gevraagd wordt. Want wat kinderen
op dit soort momenten nodig hebben is een leerkracht
die volhoudt. Die de situatie zoals die zich voordoet ziet
als startpunt van een ontwikkeling. Als vaardigheden
die nog geleerd moeten worden. Als inzichten die nog
ontdekt kunnen worden.

“Elke mislukte aquarel is een stap op weg
naar de goede, die er onvermijdelijk aan
komt”(Geurt Busscher)
Notice, choose, act
Om een moeizame situatie daadwerkelijk te kunnen zien
en voelen als een startpunt voor ontwikkeling, zul je
voor jezelf en je kinderen deze ontspannen oefenruimte
moeten creëren en wellicht ook afbakenen. Dat betekent
dat je lief bent voor jezelf.
Van de grondleggers van Over de Streep hebben we geleerd dat verandering drie stappen kent: Notice, Choose
en Act. Notice betekent dat je je realiseert dat iets niet

gaat zoals je wilt. En een belangrijke tussenstap die
daarop volgt is: ‘Don’t beat yourself up!’ Geef jezelf niet
op je kop voor waar je nu bent. Feliciteer jezelf liever
met het feit dat je ontdekt hebt wat je anders wil. Stap
2 is kiezen: hoe wil je het wel? En stap 3 is: doen! Dat
laatste klinkt logisch en eenvoudig maar is niet altijd zo
makkelijk als het lijkt. Van koers veranderen vraagt soms
behoorlijk wat moed en een stap in het diepe. Past dat
wel bij mij, die luchtige reacties? Durf ik de kinderen wel
meer los te laten? Loopt het niet uit de hand, als ik hen
vraag wat ze eigenlijk zouden willen?
Daar komt nog bij dat als jij helemaal klaar bent voor
de verandering, je omgeving je soms niet bij kan benen.
Het kan soms echt nodig zijn om collega’s en ouders in te
lichten over waar je mee bezig bent. Dat je ze vertelt dat
er de komende weken meer geluid uit je klas kan komen,
omdat je ze de ruimte gaat geven te oefenen met samenwerken. Dat ze misschien de komende tijd niet naar
je luisteren omdat je ze wilt leren zelf na te denken. Dat
ze niet vreemd op moeten kijken als er af en toe gehuild
wordt omdat het opruimen van oud zeer soms pijn doet
en nieuwe openheid kwetsbaar is. En dat je een tijdje
niet mee luncht op de tijd dat collega’s lunchen omdat
de klas je tijdelijk nodig heeft bij het buitenspelen. Door
de omgeving te informeren en te voorspellen wat er gaat
gebeuren, creëer je voor jezelf en de kinderen de ruimte
die nodig is om ontspannen op weg te gaan naar een
nieuw evenwicht.
Liefdevol waarnemen en vrolijk volhouden
Het allerbelangrijkste is in onze ogen dat je vrolijk volhoudt en liefdevol bent voor de kinderen. In een onrustige fase krijgen kinderen vaak te maken met corrigeren,
mopperen, strengere regels, intrekken van vrijheden en
privileges, minder spelen en minder gezelligheid. Terwijl
dat het tegenovergestelde is van wat kinderen die in
verwarring zijn (en daar ieder op hun eigen manier op
reageren) nodig hebben. Ontmoedigde kinderen hebben
geruststelling nodig en de boodschap dat ze goed zijn
zoals ze zijn, net zoals de andere kinderen, de ouders en
de juf.

“Kinderen moeten fouten mogen maken
zonder de liefde van hun stamgroepleider
te verliezen”
Om kinderen ten diepste zo tegemoet te kunnen treden
is het belangrijk je te realiseren dat achter elk gedrag
een bedoeling zit. Elk kind wil erbij horen, zich ontwikkelen, gezien en gehoord worden. Sommige kinderen
“vergissen” zich alleen in de manier waarop ze dat
denken te kunnen bereiken. Een kind dat een ander kind
slaat kan daar een hele goede reden voor hebben en het
kan goed zijn om dat ook tegen hem of haar te zeggen.
Stel je ziet in je ooghoek in de bouwhoek een kind zijn
vriendje een enorme duw geven. Je eerste neiging is
misschien om erop af te gaan en te vertellen dat dat niet
kan. Hoe zou het zijn als je er naar toe ging en zei: “Jij
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moet wel veel pijn hebben van binnen, anders doe je
zoiets niet. Ik wil er alles over weten!” In plaats van meteen in de verdediging te moeten, maak je voor het kind
ruimte om te praten over zijn gevoelens. In het gesprek
dat volgt kan je de kinderen helpen elkaars perspectief
te zien, rekening te houden met elkaar en alternatieve
oplossingen voor hun problemen te vinden. Tegen het
kind dat sloeg zeg je dan bijvoorbeeld: “Ik begrijp nu
heel goed dat je zo boos geworden was dat je hem een
duw gaf. Ik ben alleen benieuwd: heeft het ook geholpen om jullie ruzie zo op te lossen? Welke manier zou je
een volgende keer kiezen?”
Verschillen tussen kinderen écht accepteren
Om zich te ontwikkelen op sociaal en emotioneel gebied,
kijken de kinderen vooral naar jou. Als jij door jouw
reacties toont dat je verschillen tussen kinderen echt
accepteert, ook als dat moeilijk hanteerbaar gedrag is;
als je laat zien dat het kind niet stom of slecht is, omdat
hij zo doet; als je duidelijk maakt dat je wilt helpen om
betere manieren te ontdekken om te krijgen wat je wil,
dan gaan kinderen dat ook naar elkaar doen.
Dan is het wel nodig dat je als stamgroepleider zelf geen
oordeel hebt over het gedrag van kinderen. Dat je het
net zo leuk vindt om kinderen te leren rekenen als om
jou niet uit te schelden, wanneer ze gefrustreerd zijn.
En dat je de extra aandacht die kinderen op dit gebied
nodig hebben gewoon ziet als “verlengde instructie” op
het gebied van het reguleren van emoties.
Daarvoor moet je ten diepste weten dat moeilijk gedrag
van kinderen niet over jou gaat. Zelfs niet als ze je uitschelden! Een kind dat scheldt, niet doet wat je vraagt,
niet ingaat op jouw pogingen daar op een redelijke
manier over te praten, laat merken dat hij je nodig heeft.
En omdat het kind dat zelf niet kan vertellen (anders had
hij dat wel gedaan), heb je soms al je voelsprieten nodig
om er achter te komen wat de behoefte is die achter het
gedrag schuil gaat. Dat is geen makkelijke weg en daar is
zeker geen methode voor. Het is een kwestie van oprechte nieuwsgierigheid voor wat dit kind beweegt, inleven,
open staan voor signalen, onbevangen vragen stellen,
aanvoelen en het moment benutten.
Op een middag werken we met een middenbouwgroep. Sommige kinderen zijn hun “oude koeien” aan
het oplossen, terwijl we met de andere kinderen hun
“gebruiksaanwijzing” maken. Op de gebruiksaanwijzing
schrijft ieder kind hoe hij graag wil dat er met hem omgegaan wordt en op de andere kant hoe hij niet wil dat
je tegen hem doet. Eén jongen vindt het erg lastig. Op
de eerste gebruiksaanwijzing staat dat hij een Ferrari wil.
Ik leg hem nog een keer uit waar ik nieuwsgierig naar
ben. Moeizaam gaat hij aan de slag. Als ik even later
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weer kom kijken is hij met zijn stopbord aan het werk.
Hij houdt ‘m voor mij omhoog: “Je moet niet tegen mij
praten”. Ik kijk hem aan, glimlach en zeg dat dat vast
een handig bord gaat zijn voor hem op momenten dat
hij even rust nodig heeft.
(De oude koeien-methode en de gebruiksaanwijzing zijn
beide door Charlotte Visch ontwikkeld)
Het vraagt iets van ons om in zo’n situatie niet iets ‘te
vinden’ van de manier waarop een kind wel of niet
ingaat op onze uitnodiging zich open te stellen. Voor
je het weet raak je geïrriteerd, omdat je denkt dat hij
heus wel snapt wat de bedoeling is. Of dat hij expres niet
meewerkt om het proces te dwarsbomen of, erger nog,
om jou dwars te zitten. Als het lukt om nieuwsgierig te
blijven, de pogingen van het kind, hoe onhandig ook, te
waarderen en ons contact te blijven aanbieden, is er een
kans dat het kind het aandurft zijn muur te laten zakken
en zich door jou en anderen te laten helpen.

“Kinderen die ons het hardste nodig
hebben vragen daar vaak op de
minst handige manier om”
In het heetst van de strijd gebeurt het
We maken steeds onderscheid tussen
de cursussen waarin we vaardigheden
aanleren en de betekenisvolle situaties
waarin we de geleerde vaardigheden
toepassen en ervaren. Voor vaardigheden die nodig zijn om met elkaar
een gelukkige groep te zijn, is dit
minstens zo belangrijk. Met een acti
viteit of les kun je enkele vaardigheden aanleren of oefenen, maar
pas in “het heetst van de strijd”
vindt de werkelijke interne
verandering plaats. Tijdens een
fikse ruzie op het schoolplein
zitten kinderen in de emotie
die hen soms verwijdert
van een gewenste reactie
die ze eigenlijk wel kennen.
En juist dan hebben ze ons
nodig. Een volwassene die liefdevol
begrenst, erbij is, helpt, vragen stelt en
informatie geeft. Daarom is werken aan een
gelukkige klas geen methode, maar draait
het vooral om de pedagogische basishouding van de stamgroepleider.
Bijna elk stamgroepleider weet: de kwaliteit
van het onderwijs valt of staat met de kwa-
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liteit van de relaties. En de meest gestelde vraag is; hoe
doe ik dat dan in mijn groep? Al het voorgaande maakt
duidelijk dat daar geen eenvoudig antwoord op te geven
is. Omdat wat werkt voor deze kinderen – op dit moment
met deze stamgroepleider – op een ander moment met
een andere groep niet hoeft te werken. Een pasklaar antwoord is er niet. Het gaat steeds om afstemmen, op deze
groep, op dit moment. Maar dat maakt het onderwijs
ook zo geweldig, nietwaar?

Geluksvogels Natasja de Kroon, Merlijn Wentzel en Ingrid
Nagtzaam zijn opgeleid aan de Nederlandse Academie
voor Psychotherapie te Amsterdam en professionaliseren
stamgroepleiders in het stimuleren van een gelukkige
groep op een betekenisvolle en integratieve wijze.
www.geluksvogels.org

Foto’s: Jeanette van Oijen
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Even snel taal en spel
Korte coöperatieve werkvormen
Wie zegt diversiteit, zegt ook taal – zo valt te lezen op
vele plaatsen in dit themanummer. Dit is een boekje
voor de ‘verloren’ kwartiertjes, vol werkvormen die de
taalvorming van kinderen stimuleren, goed zijn voor
de sfeer in de klas en kinderen meer plezier geven in
vertellen, spelen, lezen en schrijven. De auteurs, Mirjam
Zaat en Hieke van Til, verzamelden werkvormen uit hun
eigen jarenlange praktijk en verdeelden ze over negen
thema’s. Elk spel is binnen twintig minuten uit te voeren.
Veel voorbereiding is er niet nodig, maar voor sommige
werkvormen heb je wel materialen nodig, dus handig om
tevoren vast even gebladerd te hebben.

De werkvormen zijn in doelen weergegeven. Er is duidelijk aangegeven:
wat je nodig hebt
voor welke groep het geschikt is
opstelling van de kinderen
Bij elke werkvorm hebben de auteurs ook een variant,
zodat je de taalspelletjes ook bij meerdere keren spelen
verrassend blijven. De werkvormen zijn makkelijk in te
passen binnen wereldoriëntatie of bij het werken in
thema’s of projecten.
Even snel taal en spel (2016) is uitgegeven door Stichting
Taalvorming en is via de site www.taalvorming.nl
verkrijgbaar voor € 15,00.
Marjon Clarijs

NJPV conferentie
3 en 4 november 2016
Een tweedaagse waarin we gaan voor onderhoud
en om elkaar te onderhouden over Jenaplan.
De conferentie is dit
jaar onze gezamenlijke
werkplaats met veel
ruimte om te smeren,
te oliën, nader te

Filosoferen met kinderen
Zó oefen je de 21st century skills

Maak het denken kritisch, creatief en zelfstandig,
vanuit een vragende, onderzoekende houding!
Uitermate geschikt voor burgerschapsvorming
en cultuureducatie.
Boek nu een lesprogramma voor in de klas
of schrijf je in voor:

mooie gereedschappen

1 oktober: Symposium De Leerkracht als Onderzoeker
8 oktober: Introductiedag Filosoferen met Kinderen
19, 26 november: Training Filosoferen met Kinderen
11, 18 maart 2017: Verdiepingstraining

te proberen en helemaal

www.wonderwhy.nl

onderzoeken, nieuwe
modellen te ontdekken,

‘opgeknapt’ weer op weg te gaan!
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www.wereldwijsfilosoferen.nl

Jenaplan? Ik zou het doen. Kijk naar mijn lichting!
Gastcolumn Herman Grendelman

Naar de basisschool. Het werd jenaplanschool De Zeven
sprong. Het Montessori kan er nog een puntje aan zuigen. Een beetje kleien, paar mooie tekeningen bij elkaar
stiften en aan het eind van de week een toneelstukje
opvoeren.
Op woensdagmorgen met z’n allen in de kring een paar
liedjes zingen en onder de noemer ‘leren samenwerken’,
al schreeuwend wat rondrennen door de gangen. Aan
het eind van het jaar een ruime voldoende op je rapport
en voor je het weet zat je in groep 8. Tijd voor de grand
finale. Het hele jaar werd besteed aan het repeteren van
een musical waarmee de carrière aan de basisschool werd
afgesloten. De ‘Spettershow’ heette de voordracht in
1992. U begrijpt, na een jaar oefenen vlogen de spetters
er vanaf.
Toen we na de zomervakantie het Zuyderzee College binnenrenden bleek dat niet meer te mogen – rustig lopen
jongens – en de stad Groningen? Nooit van gehoord, laat
staan dat we het konden aanwijzen op de kaart. Toen
de wiskundeleraar aangaf dat we in groep 8 vast al wel
waren begonnen met een stukje wiskunde, keken ik en
mijn mede-Zevensprongers elkaar niet begrijpend aan.
‘Wiskunde’, wat betekent dat woord? Is dat een Musical?
Kan je dat spelen? We speelden veel spelletjes op het
schoolplein, maar deze kenden we nog niet. Maar goed,
voordat het boze brieven regent vanaf De Zevensprong
en ouders die zich toch al zorgen maakten aan het mailen
slaan: columnisten willen wel eens wat overdrijven.
Alweer een tijdje geleden stond een vriendin van mij
voor een keuze: welke basisschool te kiezen voor haar
dochter? De openbare basisschool of de even openbare
jenaplanschool? “Is dat Jenaplan niet gewoon veel beter?” vroeg ze. Als ik onbekenden beter leer kennen en
het Jenaplan wat ik doorliep komt ter sprake, dan is het
vaak al snel lachen, gieren, brullen. Bovenstaande praatjes incluis. “Jenaplan? Is dat niet iets met praten tegen
bomen? Zeiden ze ook wat terug?” Ten onrechte. “Dat is
inderdaad veel beter,” vertelde ik mijn vriendin,
“Ik zou kiezen voor de jenaplanschool. Naast aandacht
voor lezen, rekenen en de kaart van Nederland, meer
aandacht voor pedagogische ontwikkeling”, ging ik
verder. “Toewerken naar zelfverantwoordelijke personen die straks klaar zijn voor de samenleving. Er wordt
echt niet alleen maar toneel gespeeld en geknutseld.
Bovendien, hoe leerzaam is het om op die manier te

leren samenwerken? Projectmatig, in groepjes samenwerken. Dat is toch alleen maar goed? Jenaplan, ik zou
het doen. Kijk naar mijn lichting”, ging ik verder. “Mijn
lichting bracht bekende gezichten voort die je kent van
tv, begaafde vormgevers en ondernemers die succesvol
aan de weg timmeren. Vakmensen in de bouw, advocaten, programmeurs en goede monteurs.” Besloot ik mijn
relaas. Mijn vriendin knikte instemmend. “Mmm, klinkt
goed”, zei ze. “Een enkeling eindigt als flauwe columnist voor een lokaal krantje. Maar goed, uitzonderingen
daargelaten. Nietwaar?”
Herman Grendelman is onder andere columnist bij De
Noordoostpolder. Hij doet dat onder de titel ‘Oh Oh
Emmeloord’. Deze column dateert van 27 april en is hier
herdrukt met toestemming van de auteur.
Foto: Jeroen Keep
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Het cultureel ontva
Een proactieve benadering van diversiteit op
Auteur: Lyle Hamm
Vertaling: Geert Bors
Een bericht uit migratieland Canada: “Canadese klaslokalen worden steeds diverser, en voor meer en meer
leerlingen is het Engels of het Frans niet de eerste taal. Daarom is het belangrijk voor opleiders om te begrijpen
hoe demografische verschuivingen invloed kunnen gaan hebben op hun onderwijspraktijk in de komende jaren”,
schrijft de Canadese docent en onderzoeker Lyle Hamm. Ook voor Nederland leerzame, praktische handgrepen
om bijvoorbeeld vluchtelingkinderen tegemoet te treden: “Ik ontdekte dat die kinderen niet voordrongen uit
onaangepastheid, maar omdat vooraan staan in de rij voor hen het verschil tussen overleven en het niet redden
betekend had.”
Mijn interesse in diversiteit en demografische verschuivingen – en de professionele ontwikkeling van leraren
rond die thema’s – ontstond toen ik als leraar, directeur en
onderwijsonderzoeker werkte in een middelgroot schooldistrict in het landelijk gebied van Alberta (provincie in
West-Canada, red.). Het werd het voornaamste focus van
een kwalitatieve casestudy die ik uitvoerde tussen 2007
en 2009 in een kleine stad die een snelle demografische
verandering onderging in de richting van meer diversiteit.
De immigrantenpopulatie van Canada neemt gestaag
toe. Bovendien, zo stelt onderzoeker Jan Stewart uit
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Manitoba, “is de verwachting dat er een sterke stijging
zal zijn in de komende tien jaar van het aantal leerlingen
dat naar Canada komt uit oorlogsgebieden. Het is zaak
dat scholen en lokale gemeenschappen er klaar voor zijn
om deze kinderen tegemoet te komen in hun specifieke
en uiteenlopende behoeftes.” (1) Bovenschoolse directies
en schoolleiders kunnen hun leraren helpen om doeltreffend te reageren, door middel van gerichte professionele
ontwikkeling én door een constant gesprek gaande te
houden over sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheidsvraagstukken in het onderwijs.

ankelijke klaslokaal
Canadese scholen

Wanneer er zich snelle demografische veranderingen
voltrekken, die hun invloed hebben op de school en de
gemeenschap, is het belangrijk voor jou als leraar om je
eigen houding en je aannames met betrekking tot verschillende culturele groepen goed in het oog te houden,
net als de manier waarop je vorm geeft aan je onderwijspraktijk. Als leraar wil je kunnen inspelen op de uitdagingen die diversiteit biedt. Je moet jezelf niet opsluiten
in je eigen comfortzone: de didactiek, methodologie en
onderwijspraktijk waarop je gewend bent terug te vallen.
Als leraren en schoolleiders het professionele en pedagogische heft niet in handen nemen om zich te verdiepen
in de uitdagingen die demografische veranderingen en
diversiteit bieden, zullen veel leerlingen geen gelijkwaardige kansen krijgen in het schoolsysteem. Erger nog, leraren kunnen mogelijkerwijs fysiek of emotioneel vastlopen,
als ze zich laten overrompelen door de problematiek die
komt kijken bij toenemende diversiteit. Leerkrachten die
zich richten op de kansen en mogelijkheden, zijn in staat
om rijke leerervaringen voor hun leerlingen te scheppen.
Er zijn vele manieren hoe je als leraar kunt reageren en je
aanpak kunt aanpassen aan de veranderende situatie in je
klaslokaal.
Creëer een veilig, cultureel ontvankelijk en inclusief
klaslokaal
Leerkrachten, die bouwen aan hun culturele competentie,
worden sterker in het aangaan van authentieke relaties
over culturele grenzen heen, wat hun groei als opleider
en opvoeder in multi-etnische scholen ten goede komt.
Als leraar moet je je willen verdiepen in het leven van je
leerlingen. Dit kan leraren helpen om “een echte dialoog
met leerlingen op gang te brengen en te houden, zodat
zij in staat zijn om te putten uit wat leerlingen al weten
en wat hen bezighoudt, en zo ook zicht te houden op hun
welbevinden, betrokkenheid en resultaten.” (2) Zo kun je
als leraar een sfeer scheppen in je groep, die inclusief is en
waarin het leren plaatsvindt op basis van nieuwsgierigheid
en het stellen van goede vragen. Dat geeft alle leerlingen
de gelegenheid om mee te doen en te leren van elkaars
perspectieven, ervaring en levensverhalen.
In het verleden nodigde ik regelmatig ouders van nieuwe
immigrantenleerlingen uit in mijn klassen om er het verhaal te vertellen over hun tocht naar Canada. Leerlingen
die geboren en getogen zijn in ons land, hingen aan hun
lippen – het waren vaak verhalen, die niet alleen spannend

waren, maar ook overdonderend. Veel van mijn immigrantenleerlingen deelden ook hun ervaringen uit conflict- en
oorlogsgebieden, die voor de meeste leerlingen ver-vanmijn-bed waren. Ik heb gemerkt dat er voor iedereen veel
te leren is in dergelijke culturele uitwisselingen.
Carolyn Shields stelt: “Onderzoek heeft aangetoond dat,
wanneer kinderen het gevoel hebben erbij te horen en
wanneer ze hun werkelijkheid gereflecteerd zien in het
curriculum en in de gesprekken op school, ze betrokkener
zijn bij het leren en meer succeservaringen opdoen.’ (3)
Dat betekent dat je een veelvoud aan talen moet toelaten
en moet willen omarmen in je klas – talen die diezelfde
veelvoud aan culturen immers reflecteren. Het maken van
een taalwand met Engelse woorden en daarnaast hun internationale equivalenten is een goede manier om respect
en waardering te tonen voor alle talen, die in een meertalige klas vertegenwoordigd zijn. Leraren zouden ook
moeten overwegen om het hun leerlingen toe te staan
hun eerste taal vrij te gebruiken in de klas, om te leren,
iets voor zichzelf te verduidelijken en te communiceren.
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Het cultureel ontvankelijke
klaslokaal

Dan bouw je namelijk aan een werkelijk democratische en
mondiale ervaring voor alle leerlingen én leraren.
Sommige gewoontes op school of in je groep, die gesneden koek zijn voor Canadese leerlingen, kunnen door
nieuwkomers verkeerd begrepen worden. Als leraar of
schoolleider is het goed als je daarop alert bent, en bereid bent om extra ondersteuning te bieden of misschien
zelfs om oude manieren van handelen aan te passen.
Neem bijvoorbeeld het brandalarm: een plotselinge
brandoefening kan basisschoolleerlingen, die traumatische ervaringen hebben opgelopen in hun landen van
herkomst of in vluchtelingenkampen, de stuipen op het
lijf jagen. Als leerkracht moet je je nieuwe leerlingen
voorbereiden op dergelijke gebeurtenissen; bovendien
zou zo’n brandoefening niet mogen plaatsvinden zonder
dat de schoolleiding het personeel op de hoogte gesteld
heeft. Het kan ook voorkomen dat je je nieuwe leerlingen naar de voorste plekken in de rij ziet stuiven, als de
klas naar een ander lokaal moet. In gesprekken met hun
ouders heb ik ontdekt dat die kinderen zich niet aan
het misdragen waren, maar simpelweg nog wat meer
coaching nodig hadden: ze hadden geleerd dat vooraan
in een rij staan het verschil kan maken tussen overleven
en het niet redden.

Stimuleer professionele ontwikkeling
Een leven lang leren en werken in een groep met veel
diversiteit gaan hand in hand. Wanneer je aan de slag
gaat met professionele ontwikkeling rondom het thema
diversiteit, helpt dat leraren om hun didactische en
pedagogische praktijk om te vormen en geeft het hen
de gelegenheid te bouwen aan hun bekwaamheid om
effectief te werken in groepen en op scholen met een
sterk diverse leerlingenpopulatie. Een suggestie voor
opvoeders en opleiders zou zijn om eens kritisch te kijken

Betrek de ouders
Het opbouwen van relaties met immigrantenleerlingen
en hun familie is van essentieel belang voor leraren en
schoolleiders in multi-etnische scholen. Veel ouders hebben die ondersteuning nodig, niet alleen omdat ze zich
vaak nog niet goed kunnen uitdrukken in het Engels,
maar ook omdat ze niet weten hoe het op een Canadese
school reilt en zeilt. Het kan goed zijn dat ouders niet
begrijpen hoe ze betrokken kunnen zijn bij het onderwijs van hun kind, laat staat dat ze weten dat die actieve
betrokkenheid ook van hen verwacht wordt.
Als leraar moet je je bewust zijn van de socio-economische achtergrond van de ouders van je leerlingen, en
zeker ook van nieuwkomers, die misschien door hun
arbeidsomstandigheden of door andere barrières, niet
naar ouderavonden komen of hun kinderen zichtbaar
ondersteunen. Schoolleiders die hun school open stellen
als multifunctionele ruimte voor gemeenschapsactiviteiten zullen merken dat de betrokkenheid van ouders en
de gemeenschap toeneemt. Organiseer bijvoorbeeld eens
een voetbal- of hockeytoernooi en zie hoe dat verbroedert. Zoiets maakt dat nieuwe ouders bekender worden
met de school en stelt het schoolteam in staat om de
diversiteit in zijn gebouw te laten zien en zich op te werpen als spreekbuis voor mensen die zich wat meer aan de
randen van de gemeenschap bevinden.
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naar de leermiddelen en de bronmaterialen waaruit je
curriculum is samengesteld. Door klassieke literatuur
en gedateerde historische perspectieven onder de loep
te nemen, kunnen leraren zich bewuster worden van
ideeën en materialen, die denigrerend, marginaliserend
of beledigend kunnen zijn voor bepaalde leerlingen.
Dat geeft leraren de gelegenheid om gevoelige kwesties
rond ras, discriminatie en buitensluiting bespreekbaar
te maken in een voor iedereen veilige atmosfeer. Het
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kritisch beschouwen van het curriculum kan leraren ook
helpen om perspectieven en stemmen te onderkennen
die juist wel in het curriculum passen.
Het is belangrijk voor een schoolteam om te begrijpen
wat de effecten en de omvang zijn van raciale en culturele stereotypes, net zoals het relevant is om te zien hoe
persoonlijke, onbewuste aannames over diversiteit hun
invloed hebben in de klas en op school. Als leraren er
niet in slagen om openlijke en verborgen raciale stereo-

Een succesvolle aanpak is om voor medewerkers en leerlingen workshops te organiseren, waarin onderwerpen
aan bod komen die bepaalde vooroordelen op je school
en in de gemeenschap als geheel aan het licht brengen.
Daarmee word je bewuster van aannames, die ongelijkwaardigheid en discriminatie in de hand werken, en
kun je ze ook actiever bestrijden. Goed is het om hierbij
contact te zoeken met de media in je stad of dorp en hen
uit te nodigen deel te nemen aan dergelijke mini-conferenties. Hierdoor kan de schoolgemeenschap aangeven
waarvoor ze staat en – nog belangrijker – waarvoor ze
juist niet wil staan.
Leraren in scholen met grote diversiteit zullen moeten
blijven werken aan het ontwikkelen van een brede
kennisbasis. Dat kan betekenen dat je zelf misschien wel
terug zult moeten naar de schoolbanken en dat je de
literatuur die verschijnt over het werken in multiculturele
groepen bijhoudt. “Leraren die ‘pedagogisch denken’
over diversiteit zijn in staat om een onderwijspraktijk te
bouwen, die zowel academisch uitdagend is als sensitief
is naar de leerlingen.” (5)
Houd je leerlingen bij elkaar
Nu klaslokalen in Canada veranderen, is het belangrijk
voor leraren om onbevreesd het gesprek over diversiteit
aan te gaan. Neem bijvoorbeeld de discussie over het
al dan niet bij elkaar houden van leerlingen in multi-etnische, meertalige scholen. Deel van dat “moedige
gesprek” zou moeten gaan over het ontwikkelen en vaststellen van onderwijsprotocollen, waarin leerlingen zo
veel mogelijk mét elkaar les hebben. Afgezien van de lessen “Engels als tweede taal” waarin gerichte taalinstructie voor anderstaligen gegeven wordt, wil ik betogen dat
het belangrijk is om alle leerlingen bij elkaar te houden
tijdens kernvakken als rekenen/wiskunde, maatschappijleer, taal- en kunstlessen en natuurwetenschappen. En
ja, dat zal wat werk vergen als het gaat om professionele
schoolontwikkeling en in administratieve zin.

types en praktijken te herkennen en er een weerwoord
op te hebben, zullen leerlingen uit minderheidsachtergronden in “cultureel-psychologische gevangenschap”
blijven, zoals James Banks dat noemt. Ook kan het dan
gebeuren dat deze leerlingen “de negatieve stereotypes
en overtuigingen gaan internaliseren, die er bestaan over
hun culturele groep en die geïnstitutionaliseerd zijn in de
wijdere samenleving. Dat kan voor deze kinderen leiden
tot culturele zelf-afwijzing en tot een laag zelfbeeld.” (4)

Het gebeurt al te vaak dat leerlingen die niet vloeiend
genoeg zijn in het Engels uit bepaalde kernvakken
gehaald worden en in plaats daarvan een aangepast
programma voorgeschoteld krijgen. “Het resultaat van
deze uitsluiting is dat veel leerlingen ofwel voortijdig
schoolverlater worden of er niet in slagen om aan de
eisen van het curriculum te voldoen.” (6) Het verwijderen van leerlingen uit een reguliere klas op basis van
een taalbarrière is een vorm van voorsorteren en zal
hen gaandeweg doen wegdrijven van kansen in het
onderwijs, in hun loopbaan en dus voor hun leven. Daarmee schept het ongelijkheid in onze scholen en onze
gemeenschappen.
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Het is dus van cruciaal belang dat alle leraren in Canada
er klaar voor zijn om nieuwe immigranten en anderstalige leerlingen in hun klas te ontvangen. Als leraren
niet over de benodigde vaardigheden beschikken, is het
de verantwoordelijkheid van bovenschoolse besturen
en schoolleiders om ervoor te zorgen dat die leraren
“cultureel bekwaam” worden om les te geven en in hun
kracht te staan in multi-etnische groepen. Verder moet
iedere leraar weten hoe je kinderen leert lezen, zodat er
altijd taalvaardigheidscomponenten in je lessen gebouwd
kunnen worden, speciaal voor deze leerlingen.
Ieder kind moet in een reguliere klas mogen zitten, onder
begeleiding van een professionele leraar. Leraren die hun
verantwoordelijkheid voor deze kinderen niet nemen
door hen naar lege klaslokalen, de gang of de bibliotheek te sturen, waar ze vervolgens basislesjes krijgen van
iemand anders dan hun eigen docent, bieden geen gelijkwaardig en eerlijk onderwijs aan deze nieuwe leerlingen.

Lyle Hamm is universitair docent ‘Educational
Administration and Leadership’ aan de faculteit
onderwijskunde van de Universiteit van New Brunswick.
Hij geeft colleges in onder andere pedagogische en
onderwijskundige theorie, en in leiderschap op scholen
met een grote culturele diversiteit. Daarvoor was hij 22
jaar lang leerkracht en schoolleider.
De oorspronkelijke, Engelse versie van dit artikel is
gepubliceerd in Education Canada in september 2014,
en is hier vertaald met enthousiaste toestemming van de
auteur en het blad. Het artikel hoort tot de meest gelezen
stukken op de site van Education Canada.
www.cea-ace.ca/education-canada/article/culturallyresponsive-classroom
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Reacties naar: Geert Bors
(redactie.mensenkinderen@gmail.com en
06-48511045) en administratie@njpv.nl

Als ouders vragen: “Jenaplan, wat is dat
nou precies?”
Mensenkinderen voor € 4,50 vanaf
10 exemplaren
Diversiteit. Weer een belangrijk thema. Ook nu willen
we scholen in staat stellen Mensenkinderen aan teamleden en ouders aan te bieden voor gesprek en discussie.
Vanaf 10 exemplaren is ons blad te koop voor € 4,50 per
stuk, in plaats van het oude tarief van € 7,50.

Jenaplan, kiezen voor uitdagend onderwijs is een speciale uitgave van het tijdschrift Mensenkinderen, voor ouders die meer willen weten van het jenaplanonderwijs.
Fijn promotiemateriaal om bij introductiegesprekken of
open dagen uit te delen. Via de webwinkel te bestellen
voor € 35,- per 20 exemplaren inclusief administratieen verzendkosten. Vul bij de start van het schooljaar je
voorraad aan, en maak gebruik van de extra korting in
september en oktober van 10%.

Ogenblikje
De deur van mijn kamer in school staat meestal open. In
de deuropening is een traphekje geplaatst zodat Sem,
onze gecastreerde Labradoodle reu van bijna 3 jaar,
zichtbaar en aaibaar is, pootjes en een “high five” kan
geven en toch niet vrij door het gebouw kan wandelen.
Weloverwogen heb ik in 2013 gezocht naar een
kindvriendelijke hond met allergievriendelijke
eigenschappen. Een hond om mee naar school te nemen
met als doel kinderen te helpen als ze verdrietig zijn of
iets willen leren samen met Sem of even “alleen” met de
hond te willen spelen.
Inmiddels is Sem volledig geïntegreerd in de school en
luistert hij graag naar (voorlees) verhalen. Ongemerkt
heeft hij het arsenaal aan pedagogische interventies van
onze school uitgebreid. Veel kinderen vinden bij hem
precies dat antwoord dat ze even nodig hadden.
“Ze vinden dat ik beter moet luisteren”, zegt Steven. “Ik
doe dat niet zo goed maar het gaat al wel een beetje
beter.”
“Het is ook heel moeilijk om goed te luisteren”, zeg ik.

“Goed luisteren is het moeilijkste dat er bestaat! Ik oefen
het met Sem. Hij kan het ook nog niet zo goed. Wil jij me
er bij helpen, misschien?”
“Ja, hoor”, zegt hij.
Regelmatig komt hij nu langs.
“Zal ik even met Sem oefenen?”
“Graag”, zeg ik, “je helpt me goed!”
Hij pakt het rode popje van Sem, verstopt het of gooit
het weg.
“Zit.., af.., blijf.., wachten.., vrij!.., los! Goed zo, Sem!”
Ze leren goed samen!
Als Sem klaar is met oefenen pakt Steven een
hondenkoekje uit het doosje.
Sem zit en geeft een poot. Voorzichtig pakt hij het
koekje uit Stevens uitgestoken hand.
Dag Sem tot de volgende keer!
Het hekje gaat open en dicht.

Catharina Drenth is schoolleider van jenaplanschool De
Ommewending in Veendam.
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Op zoek naar de gouden knoop die alles verbindt
Schoolreportage: ’t Sterrenpad viert de menselijke diversiteit
Geert Bors
In het kleine, West-Groningse Nuis ligt een school van formaat. Een jenaplanschool met 260 kinderen. Een
zorginstelling voor dertig meervoudig gehandicapte kinderen ook. En die kinderen leven niet naast elkaar, maar mét
elkaar. Hoe doen ze dat? Zoals Hartger Wassink over de school twitterde: “Ze zeiden dat het niet kon, tot er kinderen
kwamen die dat niet wisten.” Ja, ze doen het gewoon. De kinderen, het team. En vooral ook drijvende kracht en
directeur Wim Huiting: “Als dit geen burgerschapsvorming is, weet ik het niet.”
Hhooooommmmmmmm… zhoe-ing! Eerst een diep
hompig geluid. Dan een schrille uithaal, die klinkt als
een vrolijke, lichte bevrijding. De gymzaal van Brede
School ‘t Sterrenpad in Nuis zit vol kinderen, die geen
idee hebben wat ze ermee moeten. Op het podium staat
een Zuid-Afrikaanse multi-instrumentalist, die tijdens
zijn Europese tour speciaal deze school in het Groningse
Westkwartier aandoet.
Voorlopig komen de geluiden alleen uit zijn mond. Weer
die monotone, aanzwellende “Hhoooommmmmmmmmm”
En dan dat “Zhoeha..whing!” De kinderen staan om
beter te kunnen kijken. Het werkt op hun lachspieren. Er
klinkt gegniffel dat uitmondt in een brullende lach, als
de muzikant opeens het ritme doorbreekt met een snelle
“tsjikkitsjikki tzaa, Tzáá, TZAAAAH! Tsjikkitsjikki… jaaaa,
JAAAH!”
De artiest haalt een middenbouwer op het podium,
begint een walsje te spelen en nodigt de jongen uit op
de hoge pianotoetsen mee te doen. Met een grijns, die
zegt ‘ik-weet-ook-niet-wat-ik-doe-maar-ik-doe-het-wel’,
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kijkt de jongen af en toe op naar zijn stamgroepgenoten,
maar jamt energiek mee. Het meervoudig gehandicapte
meisje dat me vanochtend heeft aangesproken, klapt op
de driekwartsmaat.

“Gezien worden, voor het eerst. Kun je je
daar de impact van voorstellen?”
Als de muzikant wat later met drie bovenbouwmeiden op
het podium een flirt in vogelgeluiden aangaat, zoeken
ze giebelend steun bij elkaar. Een klein mannetje gaat
volledig uit zijn plaat, als hij een blokfluit in zijn handen
gestopt krijgt, een blik werpt op het instrument en er dan
keihard – ergens halverwege de maat – op gaat blazen. De
zaal joelt. Met handgebaren zweept hij de meute verder
op.
Iedereen zit volledig in de voorstelling, terwijl er nog geen
woord gevallen is: de kinderen van zorginstelling Maricja,
de jenaplanleerlingen van ‘t Sterrenpad, de leraren, de
conciërge, de begeleiders, de muziekjuf, de logopedist, de
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fysio en wie er allemaal nog meer in de zaal zitten.
Nu valt alles op z’n plek: directeur Wim Huiting is vanochtend de groepen langsgegaan en heeft gezegd dat
hij vandaag een cadeau voor alle leerlingen had, omdat
ze nu één jaar samen een school zijn. Cryptisch vertelde
hij toen dat hij een cadeau had “dat je in je hoofd mag
uitpakken”, “een cadeau dat voor iedereen anders zal
zijn, maar dat tegelijk iedereen kan begrijpen.” Dit dus.
Muziek, als een taal die alle verschillen opheft.
Aaneenschakeling van eyeopeners
Vier uur eerder. Ook wie niets van ‘t Sterrenpad weet,
merkt direct bij het inrijden van het bescheiden Nuis met
zijn kleine 700 inwoners, dat dit niet zomaar een dorpsschooltje is. De maatvoering en de architectuur van het
gebouw zijn imponerend. En de cijfers, die Wim Huiting
’s ochtends ter introductie meldt, ook. Dit is een school
met 260 leerlingen en 30 meervoudig gehandicapte
kinderen, die onder de vleugels van het gespecialiseerde
kinderdagcentrum Maricja in hetzelfde gebouw zoveel
mogelijk geïntegreerd meedraaien met de school. 62
man personeel heeft de school en is daarmee de grootste
werkgever in de omgeving. Voor het fonkelnieuwe gebouw is 5,6 miljoen euro neergelegd.
Maar het zijn niet de imponerende cijfers, die me een
vroege tocht naar Groningen hebben doen maken.

Mijn nieuwsgierigheid werd gewekt door een Tweet
van onderwijskundige en NIVOZ-onderzoeker Hartger
Wassink. Op 10 mei deelde hij een artikel over de school,
waarbij het samengaan van zorg en onderwijs – reguliere
jenaplanleerlingen en kinderen met een ernstige, vaak
meervoudige beperking – beschreven werd.
“Wij zijn beiden overtuigd van het belang van een samenleving waarin iedereen erbij hoort en meedoet. Het
is goed als kinderen dat van jongs af aan meekrijgen”,
sprak zorgbestuurder Hetty de With in het artikel. Wim
Huiting vulde aan: “Het leek mij prachtig om zo’n nieuwe groep kinderen te ontvangen. Ik voelde me vroeger
onbeholpen als ik een kind zag met een beperking, maar
ik besef nu ook dat ik dat nooit geleerd had om daar
mee om te gaan. Nu blijkt hoe gemakkelijk het kan zijn
om van elkaar te leren en elkaar te verrijken. Dit geldt
voor kinderen, ouders, begeleiders, leerkrachten en bestuurders. Vanaf het moment dat we hiermee begonnen,
is het een aaneenschakeling van eyeopeners.”
Wassink twitterde kernachtig, in minder dan 140 tekens,
over deze school als fenomeen: “Ze zeiden dat het niet
kon, totdat er kinderen kwamen die dat niet wisten
#passendonderwijs.” Een mooie illustratie van wat
passend onderwijs kan zijn, inderdaad. Maar ook een
prachtig voorbeeld van wat de in het Jenaplan-concept
ingebakken heterogeniteit, het denken in gemeenschap

- september 2016

31

Op zoek naar de
gouden knoop die
alles verbindt

en de openheid tot de wereld vermogen. Voor wie die
nadruk op diversiteit nog eens onderstreept wil zien, liet
directeur Huiting een bordje bij de voordeur monteren:
“Ik ben, jij bent, wij zijn… samen.”
De sfeer is veel zachter
Wim Huiting nodigt zijn gast uit eerst wat koffie en sfeer
te proeven in het gebouw, om pas dan een rondleiding
te gaan geven. Eerst komt de vleugel aan de beurt waar
Maricja haar thuisbasis heeft. “Dertig meervoudig gehandicapte kinderen zijn hier nu”, vertelt Wim. “Vijf ervan
lopen het hele jaar mee in een reguliere stamgroep. En
dan is er ons maatjesproject, waarbij een oudere leerling
langdurig het maatje is van een kind met Maricja. Ieder
kind heeft zo’n maatje. Ze eten samen brood, er worden
verhalen voorgelezen en als het kan, word je dan ook
opgehaald om bijvoorbeeld samen naar de weeksluiting
of een andere viering te gaan.”

ging. En de sfeer wordt er gewoon zachter van. Loop
hierna maar weer eens door een reguliere school, met
Citostress. De hardheid op zo’n school voel je dan.”
Dit domme land
Zachtheid. Ja, precies dat klinkt door in veel van de ruimtes
en activiteiten, net als creativiteit. Er lijkt niet zo veel
gek op deze school. Er is niet veel veroordeling. In een
bovenbouwgroep, werkt native speaker Dorothe aan de
woordenschat van de kinderen. Eerst de woorden voor
je lichaamsdelen leren, daarna meteen toepassen in een
potje “Simon says”. Het is opletten, want als Dorothe geen
“Simon says” zegt voor “touch your teeth”, mag je niet
de beweging naar je tanden maken. Daarna volgt er een
spelletje Casanova. Voor prepubers best een spannend jongens-meisjesspel, maar zelfs nu vervalt de groep meestal
niet in het Nederlands, al geeft het zoeken naar woorden best wat schaamtegevoel, zoals sommige leerlingen
vertellen.
De gymzaal is met een schuifwand verkleind en intiem
gemaakt. Twee Maricja-meisjes doen er bewegingsoefeningen met hun therapeute. Eén van hen is benieuwd hoe
Wims gast heet, komt dichtbij staan, raakt me aan en heeft
nog meer vragen: “Wat heb je vanochtend gegeten?”
In de rest van de gymzaal, waar al gebouwd wordt aan
het podium, wijst Wim Huiting ook op de architectonische
vondsten in het gebouw: de geluidsdemping, met natuurlijke materialen, waardoor de ruimte straks ook echt als
concertzaal kan dienen. “Airco. Bovenin. Je voelt hem niet,
maar er is hier de hele dag zuurstof. Als je hier om 15.00
moe bent, komt dat niet door het zuurstofgebrek.” Verder:
meer moderne, ecologisch verantwoorde snufjes. “We zijn
zelfvoorzienend, behalve in onze elektriciteit. Dat krijgen
we nog niet geregeld. Maar zelfs in dit domme land van
ons zal dat wel een keer komen.”

“Mijn uitgangspunt is dat regels er zijn om te
onderzoeken.”
Ook buiten school gaat die verbintenis door. “Er zijn kinderen, die voor het eerst een ander kind op hun verjaardag krijgen”, zegt Wim. “Pas kwam er een moeder van
een kind in een rolstoel naar ons toe, die vertelde dat
haar dochter op straat aangesproken en gegroet wordt
door kinderen van school. ‘Mijn kind heeft eindelijk een
naam gekregen’.” Wim laat een stilte vallen, wacht tot
zijn gast klaar is met een aantekening maken. Hij kijkt
indringend: “Gezien worden, voor het eerst. Meetellen.
Kun je je daar de impact van voorstellen?”
“En ja,” gaat hij verder, “de kinderen hier vinden het
heel gewoon dat de Maricjakinderen meedoen. De volgende stap is om samen steeds meer stukjes onderwijs te
kunnen doen. Weet je, het is voor iedereen een toevoe-
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‘Schooleksters’ op het sedumdak
De sfeer mag dan open zijn; de school is zeker niet
zonder stevige ambities. Als Wim denkt over Engels als
extra taal, bedoelt hij óók dat je het rekenprogramma in
het Engels aanschaft. “Ik heb een veel betere methode
gevonden. In één jaar ga je bijna twee jaar vooruit. Maar
ook belangrijk: je gaat dan spelenderwijs en ongemerkt
een heel jargon aan bètataal in het Engels leren.”
In het kraaiennest van de school komt de eigenzinnige
denker en doener Huiting pas echt op stoom. Terwijl hij
uitkijkt op het ‘schoolekster’-paartje dat zijn nest op het
platte sedumdak heeft, vertelt hij over de strijd met de
Onderwijsinspectie die hij bij tijd en wijle moet voeren.
Vooral de vermenging van zorg en onderwijs leidt nogal
eens tot onduidelijkheid. “’Als je maar niet denkt dat
de betrokkenheid van de leerlingen bij Maricja burgerschapskunde is’, krijg ik te horen. Ik heb dat ook nooit zo
genoemd, want ik vind dat Jenaplan burgerschapskunde
ís. We zien dat het goed is en dat deze kinderen straks
hulp kunnen geven aan gehandicapten. Dat ze elkaar als
volwaardig mens zien. Als dat geen burgerschapsvorming
is, weet ik het niet.”
Wanneer hoort iets bij zorg, wanneer bij onderwijs?
Hoe lopen de financieringslijnen en welk ministerie is
verantwoordelijk voor welke kosten? “Elk kind heeft
recht op onderwijs, zeggen we in Nederland. Maar deze
niet, want die zit in de zorg? Dat kan natuurlijk niet. We
zijn een verdomd mooi voorbeeld, dat twee ministeries
bij elkaar brengt, die nog nooit goed met elkaar hebben
gepraat. Hoe vinden we de gouden knoop die alles
verbindt?”

maal ondenkbaar. “Ik ben een vervelend jongetje. Mijn
uitgangspunt is dat regels er zijn om te onderzoeken.
Ik heb een zwak voor kinderen die de gang op moeten.
Tegen zo’n jongen, die uit de klas van zijn juf stuitert,
zeg ik: ‘Neem morgen chocolade voor haar mee en zeg
dat je wel van haar houdt.’ Sommige kinderen heb ik
wel eens mee naar bedrijven genomen. Het zijn de ondernemers en de probleemoplossers van de toekomst.
Ga je in grote bedrijven vragen naar de schoolloopbaan
van de leiders, dan zijn dat allemaal mensen die op de
gang gestaan hebben.”
Huiting kijkt als het schooljochie dat hij was: “Ik weet
zelf hoe het was om op de gang te staan. Soms ben
je zo zat van die onzin in de klas, dat je kiest voor de
gang. Daar ga je zien wat de regels zijn, waarom ze er
zijn, hoe je ze kunt buigen. Je kunt er behoorlijk creatief worden.”
Inmiddels staat de directeur aan de andere kant van
zijn onderwijscarrière en de dynamische wereld van de
gang – met z’n reuring, z’n ontmoetingen, z’n mogelijkheden – is zijn habitat gebleven: “Ik heb nooit onderwijzer willen worden en nu ben ik al veertig jaar bezig.
Mijn school is het vaste punt geweest om in al mijn
zwerftochten weer bij terug te komen. En nu probeer ik
afscheid te nemen. We proberen het zo te doen dat de
school met hetzelfde lef verder kan.”
Jenaplan vindt Huiting nog altijd één van de betere
ideeën voor het inrichten van onderwijs, hoewel hij de
vernieuwingsdrift van MJPS aanmoedigt. “Jenaplan
gaat over samenhang. Tussen mensen, omdat we anders
zijn. We moeten onze menselijke diversiteit vieren. Wat
we hier doen, is kinderen kleur meegeven. De notie dat
je leert zien wie je bent. Dat je er mag zijn. Dat we jouw
kwaliteiten nodig hebben. We hebben elkaar nodig om
vorm te geven aan onze wereld. Ik heb jou nodig om
te borgen wat ik doe. Jij weer iemand die lef heeft, die
onderneemt. Dat weten we van elkaar. Dan heb je het
over kwaliteit, over intelligentie.”
Ze praten niet, toch is er taal
Pratend over de pareltjes die hij dagelijks waarneemt,
lopen we terug naar de gymzaal. “Een meisje van
Maricja dat mij vraagt: ‘Wim, mag ik wel leren lezen?’
Tuurlijk, joh. Dat is toch onbeschrijflijk? Een prachtig
gesprek dat ik mag voeren met vijf jongens die net nog
ruzie hadden. Een meisje dat haar maatje rustig krijgt,
door alleen maar te aaien. Ze praten niet, maar er is
toch taal. Echt, blijf je een dag, dan kun je een heel
boek schrijven.”
Maar blijven kan helaas niet. Een uurtje later sluip ik
de muziekvoorstelling uit. Op de parkeerplaats van
deze zachte school hoor ik niet alleen de lekker dwaze
muziek nog steeds, maar ook de luide lachsalvo’s die uit
de gymzaal komen.
www.sterrenpad.nl

Ik ben een vervelend jongetje
Dat een controlerende instantie moeite heeft met de
ongebreidelde dadendrang van Huiting is niet hele-

Fotografie: Joop Luimes
Foto school in weiland: Robert Nat
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Vogelvlucht over het landschap v
Een uitgebreide update door het Lectoraat
Patrick Sins

Onderzoeker Patrick Sins is trots. Zowel de bescheiden
Maastrichtenaar als de vrijpostige Amsterdammer, die beiden
in hem schuilen. In dit overzicht van de vorderingen van het
Lectoraat Vernieuwingsonderwijs, beschrijft hij de kloof tussen
de wereld van onderzoek en onderwijs en laat hij zien hoe het
Lectoraat die kloof weet te overbruggen. Voor schoolleiders, op
zoek naar systematische maar praktische verbetering van hun
school, is dit een frisse update aan de start van het nieuwe jaar.

34

- 153

van vernieuwingsonderwijs
Vernieuwingsonderwijs
Ik voel me trots. Trots op hetgeen de onderzoekers
van het lectoraat (de kenniskring) voor en samen met
vernieuwingsscholen hebben mogen doen. Een korte
greep uit enkele hoogtepunten van het afgelopen jaar?
• Het aansluiten van de Nederlandse
Jenaplan Vereniging (NJPV), de Nederlandse
Montessorivereniging (NMV), de Vereniging voor
Freinetpedagogie (VF) en de Vereniging Bijzondere
Scholen (VBS) bij het lectoraat. Hierdoor bedienen
we nu meer dan driekwart van alle Nederlandse
vernieuwingsscholen.
• Het ontwerpen en onderzoeken van programma’s
voor het effectief bevorderen van zelfsturend leren
(iSelf) en burgerschapsvorming binnen wetenschapen techniekonderwijs in samenwerking met een
tiental vernieuwingsscholen (Samen werken aan Bèta
Burgerschap)
• Onze studie naar effectiviteit van het daltononderwijs

•
•
•

•
•

werd uitgeroepen tot een van de drie beste onder
wijsonderzoeken van 2015
Het opleveren van een proefschrift over de effec
tiviteit van het daltononderwijs.
Het inspireren van leraren tot het zelf doen van
onderzoek op hun school.
Het opzetten van een specialisatie montessori- en
daltononderwijs binnen onze Master Leren &
Innoveren.
Het uitbreiden van het lectoraat bij Thomas More
hogeschool te Rotterdam.
En dan heb ik het nog niet gehad over de vele lezingen
en workshops die we in het (buiten)land hebben
mogen verzorgen. Of over het gegeven dat we niet
alleen onderzoek doen dat relevant moet zijn voor
alle vernieuwingsscholen, maar ook studies uitvoeren
die zich specifiek richten op (aspecten uit) het dalton-,
montessori-, jenaplan- of freinetonderwijs.
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Vogelvlucht over
het landschap van
vernieuwingsonderwijs

Dubbele identiteit: de Maastrichtse Amsterdammer
Even een stijlbreuk. Met een bedoeling, dat dan weer wel.
Ik ben een Maastrichtse Amsterdammer. Ik heb uiteraard meerdere deelidentiteiten in het leven, maar in het
kader van dit verhaal richt ik me even op deze twee: de
Maastrichtse Amsterdammer. Twee verschillende culturele
achtergronden verenigd, voor zover je van verschillende
culturen in een klein land als het onze kunt spreken.
Dit gegeven draagt er dikwijls aan bij dat ik tegenstrijdige
gedachtes in overeenstemming moet proberen te brengen
alvorens ik iets onderneem. Althans dat sterke vermoeden
heb ik. Enerzijds gebiedt mijn Maastrichtse inborst me
dat bescheidenheid op zijn plaats is: “Sjij ‘ns oet en doech
toch neet zoe gek” (doe maar normaal, dan doe je al gek
genoeg). Anderzijds zegt de Amsterdammer in me dat ik
geen blad voor de mond hoef te nemen, integendeel: “Het
kan me niet verrotten!” Een vertaling lijkt me niet nodig…
Om toch enigszins tegemoet te komen aan mijn ambivalente karakter zal ik mijn trots niet onder stoelen of
banken steken (want zo is de Amsterdammer in mij),
maar zal tegelijk proberen aan te tonen dat die trots niet
ongegrond is (zo streeft de Maastrichtenaar na). Juist
omdat ik denk dat we met het lectoraat beantwoorden
aan hetgeen we proberen te beogen. Ik hanteer hiervoor
het populaire concept van de “Golden Circle” van de
Britse auteur en spreker Simon Sinek. Ik start met de vraag
“Waarom?”
Waarom?
Wij willen aan de hand van praktijkgericht wetenschappelijk onderwijsonderzoek de kwaliteit van het vernieuwingsonderwijs en de professionalisering van leraren
vergroten. Dat is de kern van wat we met het lectoraat
beogen: een praktijkrelevante wetenschappelijke beschouwing en aanscherping van de onderwijsvisie op onze
vernieuwingsscholen.
Onderwijsonderzoek nuttig en toepasbaar maken voor de
praktijk is lastig, vooral omdat er een kloof wordt ervaren
tussen onderwijsonderzoek en onderzoekers aan de ene
kant en de onderwijspraktijk en onderwijsprofessionals
aan de andere kant. Ik heb deze kloof in het verleden ook
meermalen ervaren tijdens mijn loopbaan als onderwijs
onderzoeker op de diverse universiteiten.
Zo was het altijd enorm lastig scholen te vinden die wilden
deelnemen aan ons onderzoek. Ook stonden de bevindingen uit ons onderzoek in sommige gevallen gewoonweg
te ver van de dagelijkse onderwijspraktijk af, met als
gevolg dat het heel moeilijk was om de resultaten te vertalen naar praktische aanbevelingen. Tevens bleken leraren
weinig bekend met resultaten uit onderwijsonderzoek, en
onderzoekers werd verweten dat ze weinig van de onderwijspraktijk wisten.
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De universiteiten waarvoor ik werkte lazen de kwaliteit
van mijn werk grotendeels af op basis van het aantal
gerealiseerde publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, die veruit de meeste leraren niet lezen. En dan is het
niet alleen de vraag of dat laatste zo erg is, maar vooral
ook of kwaliteit van onderwijsonderzoek niet juist ook
besloten ligt in de mate waarin bijvoorbeeld scholen en
hun leraren en leerlingen profiteren van de opbrengsten
uit onderzoek.
Dat dat laatste door universiteiten in het algemeen als
minder belangrijk wordt ervaren, kwam onder meer naar
voren in een gesprek dat ik een paar jaar geleden voerde
met een hoogleraar onderwijskunde. Ik vroeg hem naar
het belang van praktijkonderzoek en welke rol scholen
daarin nemen. Hij zei dat zijn onderzoeksgroep “al praktijkonderzoek deed, maar dat ze nu nog op zoek moesten
naar scholen”. Misschien had de hoogleraar in kwestie het
niet zo bedoeld. Maar ik heb sterke vermoedens dat veel
professionals die werkzaam zijn als onderwijsonderzoekers ook zo redeneren.
Als onderzoeker ervoer ik bovendien in sommige gevallen
zelf een afstand tot de leraren. Een voorbeeld ter verduidelijking: in 2006 deed ik als postdoc-onderzoeker aan de
Universiteit Utrecht samen met enkele collega’s en betrokken docenten een studie naar een vernieuwende didactiek
op een middelbare school in Utrecht. Het was de bedoeling dat docenten tijdens de vrije lessen, een middag per
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onderzoeker in ons oordeel niet bij. Omdat we door onze
inbreng onze dataverzameling te zeer zouden vertroebelen.
Ik was ontzettend blij met deze opmerking. Ten eerste
omdat de betreffende docent, met wie ik tijdens en na
afloop van het project overigens een heel goede band
had opgebouwd, me een ongemakkelijk kijkje bood in de
kloof tussen onze werelden. Ten tweede liet hij me inzien
dat, als ik als onderzoeker iets wilde betekenen voor de
onderwijspraktijk en daar een wezenlijke bijdrage aan
wilde leveren, ik mijn rol als onderzoeker opnieuw tegen
het licht moest houden.
Om door middel van onderzoek de kwaliteit van het
vernieuwingsonderwijs en de professionalisering van
docenten te vergroten moet de kloof tussen onderwijs
praktijk en onderwijsonderzoek worden overbrugd. Door
zowel onderzoekers als onderwijsprofessionals. Louter het
publiceren van onderzoek volstaat niet, louter observeren
van onderwijsprocessen en –praktijk volstaat niet, louter
scholen zoeken voor dataverzameling volstaat niet, louter
onderzoek doen zonder de onderwijspraktijk erbij te betrekken als deelnemer, kritische vriend, mede-eigenaar en
verantwoordelijke volstaat niet. Om ons doel als lectoraat
te verwezenlijken, moeten we samen (in co-creatie) onderzoek doen met de onderwijspraktijk. Hiermee komen we
bij het “Hoe?”
week, didactisch invulling gingen geven aan een door de
onderzoekers opgesteld theoretisch concept.
Dit concept betrof kenniscreatie. In een notendop ging
het er hier om dat leerlingen gaan samenwerken aan het
ontwikkelen van een kennisobject – een documentaire,
website, of onderzoeksverslag, bijvoorbeeld. De onderzoekers namen de instructie en begeleiding door docenten
op en volgden enkele groepjes leerlingen gedurende een
studiejaar nauwgezet. Onderzoekers en docenten bespraken de voortgang tijdens plenaire bijeenkomsten.
Ik weet me nog goed te herinneren dat een van de meest
betrokken docenten in het onderzoek me tijdens een
bijeenkomst vroeg in hoeverre we als onderzoeker er een
dubbele agenda op nahielden, omdat we volgens hem de
deelnemende docenten tijdens het traject maar beperkt
begeleiding hadden geboden. Dat klopte, omdat we als
onderzoekers dit proces juist wilden onderzoeken en ons
niet teveel wilden bemoeien met hoe docenten invulling
gaven aan kenniscreatie. We hanteerden deze aanpak
vooral uit gewoonte, wat een onderzoeker behoort te
doen: objectief observeren en daarover rapporteren in
een wetenschappelijke publicatie.
Dit betekende dat we vooral data wilden verzamelen die
het ons mogelijk maakten om later betrouwbare en valide
uitspraken te doen. Daar hoorde onze deelname in het
begeleiden van docenten vanuit onze ‘traditionele’ rol als

Hoe?
De overlappende kerntaken van het lectoraat zijn: onderzoek, kennisbenutting en onderwijs. Kennisbenutting is een
vervelend en lastig woord, maar ik kom er nog op terug,
want het is een essentieel onderdeel van ons werk. Ten
eerste doen we onderzoek. Het opzetten en uitvoeren van
praktijkonderzoek doen we altijd in samenwerking met de
praktijk van de vernieuwingsscholen. Dit houdt in dat we
op basis van het doen van onderzoek nieuwe kennis willen
ontwikkelen in co-creatie met de vernieuwingsscholen,
waarbij het de bedoeling is dat de praktijk verder wordt geholpen met een probleem en er wetenschappelijke kennis
wordt ontwikkeld die relevant is voor de praktijk.
Het streven naar generaliseerbare inzichten die de setting
overstijgen waar het onderzoek heeft plaatsgevonden,
zorgt ervoor dat het onderzoek ook een brede toegevoegde wetenschappelijke waarde heeft. Dit betekent
dat ons praktijkonderzoek aan dezelfde kwaliteitscriteria
moet voldoen als ieder ander onderzoek dat generaliseerbare uitspraken wil opleveren. De methoden die wij in ons
praktijkonderzoek gebruiken moeten daarom leiden tot
resultaten die: (a) toegankelijk zijn voor onderwijsprofessionals, (b) als relevant worden ervaren en (c) leiden tot
toepasbare verbeteringen van de onderwijspraktijk op
vernieuwingsscholen. Een van de middelen die we dit jaar
gaan inzetten om dit te realiseren is het per onderzoek
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instellen van een zogeheten taskforce. Deze taskforce
zal telkens bestaan uit onderzoekers en onderwijsprofessionals die op basis van onderzoeksbevindingen concrete aanbevelingen voor de onderwijspraktijk zullen
formuleren.
Om dit te realiseren overleggen we in al onze studies
intensief samen met onderwijsprofessionals uit het vernieuwingsonderwijs over de strategie en methoden van
onderzoek. Zowel de onderzoeksvraag, de probleemstelling, het onderzoeksdesign, de eventueel te ontwikkelen onderwijsmaterialen en didactiek als de mogelijke
coaching van leraren worden besproken en overeengekomen. Hiermee is er geen sprake van afstand tussen
onderwijsonderzoekers en onderwijsprofessionals.
Gedurende de gehele looptijd van onze onderzoeksprojecten staan kenniskringleden zoveel mogelijk met de
voeten in de klei: hierdoor komen we meer te weten
over wat er speelt in de onderwijspraktijk en houden
we rekening met de praktijk zoals die is. Kortom, we
doen onderzoek waarbij we continu afstemmen met de
praktijk (co-creatie). Een voorbeeld van de intensieve
samenwerking met vernieuwingsscholen blijkt onder
meer uit de totstandkoming en uitwerking van de vier
onderzoekslijnen van het lectoraat: (1) onderwijseffectiviteit, (2) leren van leraren, (3) brede vorming en
(4) zelfgestuurd leren. Deze lijnen zijn als gevolg van
meerdere intensieve discussies met en feedback van
vertegenwoordigers van de besturen van de NDV, NJPV,
NMV, VF en VBS opgesteld.
Het lectoraat doet in aansluiting hierop aan kennisbenutting. Dit betekent dat we onze onderzoeksbevindingen en kennis die we hieruit genereren op zoveel
mogelijk manieren vertalen voor de onderwijspraktijk.
Zo zijn er inmiddels negen boeken gepubliceerd, schrijven we columns en hebben we nogal wat bijdragen in
wetenschappelijke tijdschriften en de diverse vakbladen
(zoals DaltonVisie, VBSchrift, Montessori Magazine,
Mensenkinderen, Pedagogiek, Het Blad, Tijdschrift Taal
en Didactief) en/of op de eigen site www.saxion.nl/
vernieuwingsonderwijs geleverd. Verder organiseren we
geregeld bijeenkomsten, (inspiratie)lezingen en workshops waarin op interactieve wijze met professionals uit
de onderwijspraktijk wordt gewerkt aan manieren om
de opgeleverde onderwijswetenschappelijke inzichten
uit ons onderzoek verder toepasbaar en concreet te
maken.
Naast het doen van praktijkgericht onderzoek voor, en
in samenwerking met, vernieuwingsscholen en kennisbenutting wil het lectoraat ook een sterke bijdrage
leveren aan de professionalisering van leraren die werkzaam (willen) zijn in het vernieuwingsonderwijs. Dat
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doen we door onderwijs te realiseren op verschillende
manieren. Zo begeleiden we bijvoorbeeld stageonder
zoek dat binnen een van de vier onderzoekslijnen van
het lectoraat in het kader van een bachelor en/of masterstudie kan worden uitgevoerd.
Ik ben er trots op dat we in staat zijn om aan de hand
van onderzoek, kennisbenutting en onderwijs een
bijdrage te geven van een kwaliteitsimpuls aan het
vernieuwingsonderwijs. Maar wat zijn de kernactiviteiten en –opbrengsten van het lectoraat? “Wat?”, dus
tenslotte.
Wat?
Het lectoraat richt zich op het uitvoeren van onderzoek binnen vier onderzoekslijnen. Enkele activiteiten
en opbrengsten in het afgelopen studiejaar zal ik per
onderzoekslijn kort toelichten.
1. Onderwijseffectiviteit
In deze onderzoekslijn onderzoeken we wat de cognitieve en niet-cognitieve opbrengsten zijn van het
vernieuwingsonderwijs op de korte en de langere
termijn. Naast een proefschrift over de effectiviteit van
daltononderwijs, hebben we een studie in Pedagogische
Studiën gepubliceerd, waarin we de meerwaarde van
het daltononderwijs hebben onderzocht. Deze studie is
door onderwijsblad Didactief genoemd als een van de
beste onderwijsonderzoeken van 2015. Daarnaast zijn
we bezig onderzoek te doen naar de effectiviteit van
montessori- en jenaplanonderwijs en voeren we een
grootschalige studie uit naar de effecten van vernieuwingsonderwijs op sociale, cognitieve en niet-cognitieve
competenties in het vervolgonderwijs. Tenslotte is in
samenwerking met de Universiteit Maastricht en de
NMV een studie gestart naar executieve functies in het
Montessorionderwijs.
2. Leren van leraren
Het onderzoek dat in deze lijn aan bod komt, richt
zich enerzijds op de vraag hoe professionele ontwikkeling van leraren in de dagelijkse lespraktijk in kaart
kan worden gebracht en ze hierover kunnen worden
geïnformeerd en anderzijds op een tweetal aanpakken
ter bevordering van de professionele ontwikkeling van
leraren in het primair en voortgezet onderwijs.
In samenwerking met enkele hogescholen en scholen in
Europa heeft het lectoraat een projectaanvraag getiteld
Working to Academic Valuable Excellence for International Teachers (WAVE-IT) ingediend. In dit project zal
onder meer onderzoek worden gedaan naar didactische principes voor het opleiden voor ondernemend
leraarschap, reflectieve professional en competenties
en vaardigheden voor de Europese leraar. In het laatste
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project zal onderzoek plaatsvinden naar leeractiviteiten
van leraren in het vernieuwingsonderwijs met behulp
van mobiele applicatie (zoals iPhone). Tevens zijn er
twee publicaties verschenen over ons onderzoek naar
peer review als effectieve voorwaarde voor professionele ontwikkeling van leraren in respectievelijk Didactief
en in het Onderwijsblad.
Binnen het kader van ons onderzoek naar visitaties in
het daltononderwijs (po en vo) hebben we niet alleen
een grootschalig vragenlijstonderzoek gedaan maar
hebben we ook een viertal focusgroepen georganiseerd. De voorlopige bevindingen wijzen erop dat
zowel scholen als visiteurs in zowel het po als het vo de
nieuwe visitatieprocedure enorm waarderen. Daarnaast
geven ze aan dat eigenaarschap niet alleen van groot
belang is voor het vormgeven van het daltononderwijs, maar het ook een vereiste is voor het borgen en
verbeteren ervan door middel van visitaties. Er zal niet
alleen een taskforce zich gaan bezighouden met de
vraag welke aanbevelingen er gedaan kunnen worden
voor visitaties in het daltononderwijs, maar er zal ook
samen met de andere vernieuwingsbewegingen worden
gekeken naar manieren om hun visitatiepraktijken te
verbeteren op basis van onze bevindingen.
3. Brede vorming
In deze onderzoekslijn gaan we in op de vraag hoe
brede vorming kan worden begrepen en op welke
wijze het vernieuwingsonderwijs kan bijdragen aan
het ondersteunen en stimuleren daarvan. Het lectoraat
heeft in samenwerking met VBS de Onderwijsraad geadviseerd in het kader van het advies De volle breedte
van onderwijskwaliteit. Verder zijn een literatuurstudie
en expertbijeenkomst rondom de realisatie van brede
vorming in het vernieuwingsonderwijs in voorbereiding.
In het project Samen Werken aan Bèta Burgerschap werken we samen met vijf bedrijven (Machinefabriek Boessenkool, VDL Enabling Technology Group en URENCO,
Techniek Museum Hengelo (HEIM), WETSUS, Lectoraat
Waterschap, acht po en drie vo scholen (dalton– en
jenaplan), en de Universiteit Twente aan een programma van leeractiviteiten bèta en techniek. Het wordt
een programma dat niet alleen beroepsvoorbereidend
is, maar ook burgerschapsvormend. In het project leren
leraren om zulke leeractiviteiten te ontwikkelen, uit te
voeren en te evalueren. Leraren professionaliseren zich
door vaardig te worden in het toepassen van de nieuwe
aanpak en in het begeleiden van het leerproces van de
samenwerkende leerlingen met gebruik van training en
video coaching.
4. Zelfgestuurd leren
Hoe leer je leerlingen zelfgestuurd te leren? Wat kan

je als leerkracht doen? Wat heeft nut? Wat werkt? Om
deze vragen te beantwoorden is het lectoraat in het
najaar van 2014 een samenwerking aangegaan met
acht daltonscholen, een Freinet school en het Welten-Instituut van de Open Universiteit. In dit project
iSelf werken onderzoekers en onderwijsprofessionals
die werkzaam zijn op de vernieuwingsscholen aan het
ontwikkelen en uitvoeren van een professionaliseringsaanpak, waarin leraren worden getraind en begeleid
in het bevorderen van het zelfgestuurd leren van hun
leerlingen. Doel van onze samenwerking is dat het
zelfgestuurd leren van leerlingen op vernieuwingsscholen effectief wordt bevorderd door het opleveren van
een beproefde professionaliseringsaanpak voor leraren.
Daarnaast worden onderwijsmaterialen, die leraren in
kunnen zetten ten behoeve van het ondersteunen en
stimuleren van zelfgestuurd leren, beschikbaar gemaakt.
En nu?
Tijdens het afgelopen studiejaar is veel bereikt en deze
Maastrichtse Amsterdammer is daar met recht trots op.
Echter, er valt aan de start van het nieuwe jaar op het
gebied van onderzoek, kennisbenutting en onderwijs
genoeg te doen. Niet alleen de ingezette studies binnen
de vier onderzoekslijnen zullen dit jaar door lopen (onderzoek), ook zullen meer resultaten uit deze onderzoeken beschikbaar worden gemaakt (kennisbenutting) en
gaan we leraren en studenten actief betrekken bij het
onderzoek van het lectoraat (onderwijs).
Daarnaast zal ook het onderzoek van het lectoraat bij
Thomas More hogeschool te Rotterdam van start gaan.
Samen met vernieuwingsscholen in Rotterdam en regio
zal worden verkend hoe het lectoraat van betekenis kan
zijn door vragen voor onderwijsonderzoek te inventariseren en samen te brengen. Op basis van de verzamelde
vragen stellen we een werkplan op voor het onderzoek
van het lectoraat voor de vernieuwingsscholen in deze
regio. Dat belooft wat, ik heb er in elk geval zin in.
Zowel de Maastrichtenaar als de Amsterdammer.
Patrick Sins is lector Vernieuwingsonderwijs, Saxion en
Thomas More hogeschool
Hij schreef dit artikel mede namens de kenniskring
van het Lectoraat Vernieuwingsonderwijs: Laurence
Guérin (Saxion), Alieke van Dijk (Saxion), René Berends
(Saxion), Brigitte Witmus (Thomas More hogeschool),
Erwin Groenenberg (Thomas More hogeschool), Jeroen
Bron (SLO en VF), Vera Otten (Daltonschool Corlaer en
NDV), Els Mattijssen (NMV), Jaap Meijer (NJPV), Esther
van Dalen (AOS Delta/HAN pabo en NJPV) en Koen
Groeneveld (VBS)
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Wondermiddag

Of ik die middag in wilde vallen in groep 3.
Er lag een briefje op het bureau dat Daan en Wesley
allebei wat mochten vertellen over wat ze hadden
meegenomen.
Wesley had nieuwe schoenen met lichtjes erin.
Daan klemde een groot boek onder zijn arm.
Ik deed het licht in het klaslokaal uit en Wesley liet
de lichten in zijn schoenen flikkeren. Hij sprong op
verzoek als een kangoeroe, als een kikker, als een
stuiterbal, als een raket… tot er een heel bijzonder
verzoek kwam: … als een macho. Stomverbaasd keek
ik toe hoe Wesley iets met zijn trui deed, eerst zijn
voet verzette en daarna pas zijn lichaampje liet komen
en zich daarbij een houding aanmat van heb-ik joudaar. Caithline, die het verzoek had ingediend kreeg
een vette knipoog van Wesley.
Daan, met boek, keek net zo verbaasd als ik naar
het hele tafereel. Hij keek naar mij. Ik gaf hem een
bemoedigend knikje en ik zag hem daarna iets denken
van: “Macho, dan loop je dus zo.” of iets als: “Macho is
belangrijk, dat vind de meester ook.”
Ik deed de lichten in het lokaal weer aan en gaf Daan
de beurt. Hij deed zijn boek open en een compleet
ridderkasteel popte up uit zijn boek. En Daan vertelde
erbij: over ridders, torens, kantelen, over de put en
schildknapen. Of iemand wist waarom kastelen een
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slotgracht hadden, vroeg hij zijn klasgenoten. Een
meisje veronderstelde dat ridders misschien veel van
zwemmen hielden. Als een volleerd docent, veerde
Daan mee met dit antwoord en gebruikte het om zijn
eigen informatie kwijt te kunnen:
“Helemaal goed, en na het zwemmen doen ze hun
ijzeren kleren weer aan. En dan moeten ze natuurlijk
oppassen dat ze er niet invallen, want anders zinken
ze naar de bodem. En als een vijand hen aanvalt, … die
hebben natuurlijk ook ijzeren kleren aan, … dan zinkt
die ook naar de bodem.”
De klas knikte instemmend. Terwijl Daan de papieren
ophaalbrug omhoog deed en daarbij zei: “En dan hoef
je alleen maar de brug op te halen en niemand kan er
in.”
Caithline zei tegen Wesley: “Wat weet hij veel, hè?”
En Wesley zei: “Ja, zo is hij geboren.”
Mijn collega glunderde toen ik dit vertelde: “Zo zie je
maar dat iedereen een ander iets kan leren.” Toen ik
naar huis terug fietste dacht ik: ja, dat is wel zo, maar
Cito vraagt hooguit maar naar één van beide, en dan
kiezen ze voor wat de functie van een slotgracht is.

Arjen Tabak is onderwijskundige en was twintig jaar
stamgroepleider
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