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Inhoud
Zelfsturing

Het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Saxion Hogeschool
probeert de onderliggende uitgangspunten van veel traditionele
vernieuwingsstromingen, zoals het Jenaplan, met hedendaagse
onderzoeksmethodes te schragen. Peter Petersen en andere vroegtwintigste-eeuwse pedagogen hadden de ontwikkeling en emancipatie van
het hele kind voor ogen. In dit nummer onderzoeken we, onder andere met
Saxion, de mogelijkheden en voetangels, de misvattingen en kansen van het
begrip ‘zelfsturing’.

Voorwoord: omtrekkende bewegingen
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Als altijd leidt redacteur Kees Groos het thema in. Of nee, wacht: hij staat nog bij de
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kaderen. Is zelfsturing wel zo’n handig ideaal?
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Omtrekkende bewegingen
Schrijver Richard Engelfriet ontleedde op 22 mei in het AD ‘de mythe van zelfsturing’.
Dat was de eerste referentie naar het thema, die onze ijverige corrector Dick
Schermer me toestuurde. “De resultaten van zelfsturing zijn net zo grillig als
Nederlandse inzendingen op het Eurovisiesongfestival”, stelt Engelfriet, en laat
vervolgens zien wat de donkere kant is: stress, burn-out, rattengedrag, rotklusjes die
blijven liggen. Lekkere start.
Mijn eerste associatie was soortgelijk: een studiegenoot bij Engelse taal- en
letterkunde ging als kopstudie managementwetenschappen studeren. Waar
wij samen gebogen hadden gezeten over Dickens en andere auteurs, van wie
de reputatie al minstens een eeuw onwrikbaar vastligt, begon hij nu een studie
naar de kwikzilvervluchtige wereld van managementmodes. Hij onderzocht hoe
en waar buzzwoorden ontstaan, wat de wetenschappelijke basis onder nieuwe
managementtrends is, en hoe dergelijke trends groeien in populariteit en vervolgens
uitdoven. ‘Zelfsturende teams’ was één van de trends die hij had zien komen en gaan.
Filosofe Sabine Wassenberg leverde haar column vroeg aan en leek te hebben
geworsteld met zelfsturing in relatie tot jonge kinderen: hoeveel keuzevrijheid is
gezond? Wat kan een kind aan? Ze concludeert dat de gewaarwording zélf enigszins
aan het roer van haar eigen leven te staan, zo rond haar dertigste kwam. Dat
gaf, behalve herkenning, een mooie trage tijdshorizon voor de invloed van
onderwijs: vandaag met tact en beleid werken aan het kritische vermogen
van een kind kan zomaar helpen om over een paar decennia een zelfstandige,
volwassen persoon midden in haar samenleving geboren te laten worden.
Het was NJPV-directeur Jaap Meijer die me op het spoor van zelfsturing gezet
had: onze vereniging draagt bij aan het lectoraat Vernieuwingsonderwijs
van Saxion, en op zijn beurt probeert het lectoraat te zorgen dat bepaalde
aannames in verschillende traditionele vernieuwingsstromingen onderzocht
en hopelijk geschraagd worden. Zelfsturend leren is er daar één van.
En zo kwam het dat onderzoeker Jory Tolkamp op een nazomermiddag voor mijn
deur stond. Zutphen lag op haar route van Saxion naar huis, dus geen probleem. Jory
blies meteen de veelgehoorde aanname op, dat zelfsturing betekent je handen van
het onderwijs aftrekken: “‘Ga maar aan de slag, jongens. Tadááá, een zelfsturende
klas.’ Nee, juist niet.”
Wil je kinderen bijstaan op weg naar zelfstandigheid dan moet je instructie over
leerstrategieën expliciet zijn. Dan vraag je je groep niet alleen: ‘Wat weten jullie al
over kikkers?’, maar: ‘Vragen naar wat je al over kikkers weet, is een strategie om je
voorkennis op te halen.’ Net als Martin Bootsma, gaf Jory met haar aandacht voor
het kind óók de leraar een centrale podiumplek. Dat ze dat met nuchter Achterhoeks
accent deed, was een bonus. Intussen las mijn oudste zoon een paar hoofdstukken
Matilda en kluste hij, in stilte meeluisterend, een stop-motion filmpje in elkaar.
Geert Bors
Hoofdredacteur Mensenkinderen
Cartoon Frank de Man
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Werkdruk, werkdrugs en een zelfsta
Kees Groos

Stamgroepleider en redacteur Kees Groos opent dit nummer. Of nee,
wacht: hij staat nog even bij de koffiehoek. Met een reden, hoor. Want
terwijl zijn koffie doorloopt, monitort hij van afstand hoe goed zijn klas
al is in zelfsturing.
Ik vind koffie altijd een prettig onderdeel van mijn werk.
Hoewel we daar op de Pabo nooit officieel les in hebben
gehad, ben ik me er toen wel erg in gaan verdiepen.
Wij hebben op mijn school een ouderwets
koffiezetapparaat. Zo een met kannen en filters en een
klepje bovenin voor water. Bovenop kun je de tweede
kan, of eigenlijk de eerste, warmhouden terwijl de
tweede alweer volpruttelt. Top! Deze robuuste, hete
snelfilterkoffie gezet met twee afgestreken(!) lepels,
vind ik persoonlijk veel lekkerder dan die automatische
bonenmalers waaruit, na veel herrie, een klein
lauwwarm kopje bruine drek sijpelt. Om van de immer
identieke koffie van pads en cups nog maar te zwijgen.
De gang richting mijn drinkontbijt en lunchvoorraad
maak ik dan ook regelmatig. Soms omdat de werkdruk
om mijn werkdrug vraagt en soms om slinkse,
strategische redenen.
Het is erg leuk even het lokaal uit te lopen en later weer
terug te komen. De afstand van mij tot de klas wanneer
ik de herrie hoor, is een goede indicatie van de mate
waarin de groep al zelfstandig functioneert. In hoeverre
de groep zichzelf al kan sturen en vooral welke kant op.
Daarbij merk ik ook meteen of ze allemaal dezelfde kant
op sturen of juist op ramkoers liggen.
De mate waarin kinderen zelf hun weg mogen zoeken,
zowel in de fysieke ruimte als in het leren, is bij ons
groter dan op andere, noem het ‘reguliere’, basisscholen.
Dat we het aardig goed doen merk ik vooral aan
zij-instromende kinderen die het vermogen hebben
geleerd te wachten totdat er wordt gezegd wat ze nu
weer kunnen gaan doen. Zij kunnen hun stuur in eerste
instantie vaak nog niet vinden. Een meisje dat jaren
geleden bij mij instroomde zat de eerste dagen alleen
maar te werken in haar schrijfschrift. Ze ging superhard,
maar wel steeds rechtdoor, over een smal weggetje.
Telkens had ze mij nodig om samen het weekplan te
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bekijken en te zien wat er nog meer kon.
Andere kinderen sturen juist alle kanten op, alsof ze
in een botsauto zitten. Daar moeten soms duidelijke
richtingwijzende pijlen aan te pas komen. En soms een
stuurslot. Maar beter nog een bijrijder die af en toe een
ingreep doet.
Al deze individuele bestuurders zoeken een weg in
je groep. Gedurende de eerste weken zie je iedereen
zoeken en dwalen. Je stuurt mee, wijst richting
en plant routes met ze. Dan merk je dat al deze
individuen langzaam maar zeker op elkaar ingespeeld
raken. Kringregels worden wat losser, het gesprek
gaat makkelijker. Stamgroepwerk veroorzaakt een
productieve onrust in plaats van een hectische spits en
blokuren worden rustiger.

‘De mate waarin kinderen zelf hun weg
mogen zoeken is bij ons groter dan op
andere, noem het ‘reguliere’, basisscholen.’
Die zelfsturing moet geen automatische piloot worden.
Op dat moment verlies je focus en verliest de activiteit
betekenis. En daar ligt bij mij wel het gevaar: eerst ben
je erg intensief bezig met ze leren rijden. Als de groep
eenmaal gaat, wordt je rol meer observerend. Met de
handen in de zak een ommetje slenteren maar wel goed
uitkijkend, als actieve passant in de levendige binnenstad
van mijn groep en de bovenbouw. Zo moet je zien welk
kind in de 30km-zone zit en welke naar een naaste zone
van 50, 60 of zelfs 80 kan.
Dat vind ik lastig. Loslaten en focus houden. Dan betrap
ik mij er op dat ik weer eens richting koffie ben gelopen
en dat er al vier bekers in mijn klas staan (half op). Het
is belangrijk dat ik continu aansta en misschien dat
koffiezetapparaat af en toe uit.

- 162

andig werkende klas

- september 2018

5

Het goud ligt voor het oprape

Tien manieren om het schooljaar fris t
Bas ter Avest

Hoe gaan we het dit jaar doen? Pedagoog Bas ter Avest is niet zo van de strategische
PAP’s en POP’s. Voor hem zijn de ‘gouden weken’ aan de start van het nieuwe
schooljaar er om stil te staan bij het doel, maar vooral ook voor de bedoeling van
je organisatie. Hij stelde tien prikkelende manieren voor de startweken van je
schoolteam: “Echte doelen stellen en ambities formuleren, vanuit jezelf en in contact
met elkaar.”
Na de zomervakantie starten veel scholen met
een studiedag en worden er teamactieplannen en
persoonlijke ontwikkelplannen opgesteld. Hoe gaan we
het dit jaar doen? De eerste weken zijn ‘gouden weken’
om dit soort vragen met elkaar te bespreken. Juist na
een lange periode waarin een schoolteam even op ‘stil’
heeft gestaan kan het fijn zijn om afspraken te maken
en gezamenlijke ambities te formuleren.
Toch, ik word vaak een beetje ongemakkelijk van die
PAP’s, POP’s en TAP’s. Ik weet nooit zo goed waar ik
ze vandaan moet toveren, die doelen voor mezelf of
voor m’n team. Het gevolg daarvan is dat ik maanden
later, tijdens een overleg of functioneringsgesprek
wat onhandig heen en weer schuif op m’n stoel
als ik geconfronteerd word met een door mijzelf
geformuleerd doel dat me opeens wezensvreemd voor
komt. Ik heb daarom tien manieren bedacht om op een
betekenisvolle manier doelen te stellen en ambities te
formuleren. Prikkelende activiteiten om het jaar op een
doelgerichte manier te starten: in contact met jezelf, je
team en de kinderen.
1. Vakantiefoto: houd je ‘vakantie-ik’ vast
Iedereen neemt een vakantiefoto mee. Vertel of schrijf
aan de hand van die foto over jezelf. Wie was jij tijdens
die vakantie en wat was er daar anders aan jou dan op
je werk? Hoe zou je die ‘vakantie-ik’ in je werk kunnen
inzetten? Waar zou de school dan van profiteren? Geef
de foto een goede plek, zodat je er regelmatig aan
herinnerd wordt.
2. Stel je krijgt een 10…
Stel je eens voor, dat je als team een 10 krijgt. Waar
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zou je die tien voor willen krijgen? Wat zou jullie
werkelijk trots maken? Wat moeten jullie doen om die
tien te krijgen? Probeer het zo concreet mogelijk te
beschrijven. Hoe ziet het eruit? Hoe klinkt het? Wie
doet wat? Wat betekent het voor de kinderen? Hoe zien
die lessen er dan uit?
3. Speech: schrijf alvast je eindejaarsspeech
Stel, het is juni 2019 en je blikt in een speech aan
het team terug op het afgelopen schooljaar. Waar
kijk je met voldoening op terug? Wat hebben jullie
dit schooljaar bereikt? Wat geeft je een voldaan
gevoel? Waar ben je trots op? Wat is gelukt? Schrijf
het op in een speech en deel die met elkaar. Welke
overeenkomsten zijn er? Wat streven jullie allemaal na?
Spreek met elkaar af wanneer jullie de speech opnieuw
gaan lezen.
4. Dagboekfragment: schrijf vanuit het perspectief van
een leerling
Een oefening om schoolambities te vertalen
naar de praktijk van alledag. Schrijf een fictief
dagboekfragment van een leerling in je klas. Hoe zou je
willen dat kinderen de dag ervaren? En een specifieke
les? Probeer het zo filmisch mogelijk te beschrijven.
Je kan inzoomen op een schoolspecifiek thema,
spreek dat met elkaar af. Het is interessant om de
dagboekfragmenten te delen met je teamleden. Welke
overeenkomsten en verschillen destilleer je? Wat kan je
zeggen over een gedeelde pedagogiek en didactiek?
Wat kan je zeggen als je het dagboekfragment over een
paar maanden nog eens leest? Wat lukt goed en wat
verdient nog aandacht?
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en, voor de goede verbinder

te beginnen

5. Babystapjes: knip je ambities op in tussendoelen
Leuk, al die ambities en doelen. Maar wat is haalbaar en
op welke termijn? Het gevaar van het formuleren van
doelen en ambities is dat we aan onszelf voorbij gaan.
Goed werk heeft tijd nodig. Bovendien is het fijn en
motiverend om tussentijds resultaten te kunnen vieren.
Knip daarom gestelde ambities op in babystapjes,
waarvan je overtuigd bent dat ze haalbaar zijn. Maak er
een leerlijn van, zoals je ook met kinderen doet. Welke
tussenstappen kunnen jullie bedenken die leiden tot
het einddoel?
6. Uitspreken, afspreken, aanspreken
Een goede samenwerking vraagt om een regelmatige
onderhoudsaanpak: momenten waarop het
teamfunctioneren expliciete aandacht krijgt. Een

oefening die daarbij kan helpen is de volgende: maak
samen drie posters waarop je het volgende zichtbaar
maakt:
1. uitspreken: wat verwacht je van elkaar? Hoe ziet dat
professionele gedrag eruit? Hoe klinkt het? Beschrijf
het zo concreet mogelijk.
2. afspreken: welke gezamenlijke afspraken kunnen
jullie formuleren waar iedereen zich dit jaar aan gaat
houden?
3. aanspreken: plan feedbackmomenten in, waarop
je elkaar kan en mag aanspreken op de gemaakte
afspraken.
Wanneer de posters een zichtbare plek in de school
krijgen kan dat helpen als reminder. Dit idee is
gebaseerd op een uitspraak van Jan Heijmans:
uitspreken, afspreken, aanspreken.

- september 2018
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7. Spannend: nodig een collega uit bij iets waar je
tegenop ziet
Waar zie je stiekem een beetje tegenop? Wat lijkt
je spannend? Wat voelt als je grootste uitdaging dit
schooljaar? Tijdens welke activiteiten of lessen doe
je het liefst toch even de deur dicht? Schrijf op een
briefje om welke activiteiten, lessen of momenten het
gaat. Doe de briefjes van alle teamleden in een grote
pot. Durf je het aan om juist die lessen of activiteiten
eens door een collega te laten bezoeken? Trek lootjes
en maak een concrete afspraak voor een (les)bezoek.
Bewaar de briefjes waarop je hebt beschreven wat je
spannend vindt. Interessant om later terug te lezen en
te bespreken of er iets is veranderd.

Wat doen jullie wellicht al jaren zonder de vraag
daarbij te stellen: doen we het goede en doen we
dat op een goede manier? Wat levert het op voor het
ontwikkelproces van kinderen? Wat kost het ons aan
energie en tijd? Het is geen gek idee om bij de start
van het schooljaar te inventariseren wat jullie minder
willen doen of waar je vanaf wilt. Wat gaan jullie dit
jaar laten? Met welke tradities durven jullie te breken?
Het werkt goed om deze oefening contemplatief te
doen: eerst voor jezelf, opschrijven, daarna delen en
inventariseren. Je kan de oefening doen met je team:
wat gaan wij dit jaar minder doen of zelfs laten? Maar
ook individueel: wat ga jij dit jaar laten? Naar een idee
van Menno van Hasselt: moeten, willen, laten.

8. Fouten: leren van je cv van mislukkingen
Onlangs las ik een artikel over een sollicitant die een cv
had gemaakt van mislukkingen in plaats van successen.
Aan zijn mislukkingen viel immers het beste af te lezen
wat hij had geleerd, was zijn gedachte. Kan je in plaats
van doelen fouten formuleren? Welke fouten gun je
jezelf om dit jaar te mogen maken? Welk risico wil
je gaan lopen? Welke fouten zouden een geweldige
overwinning voor je zijn? Wat zou je daarvan leren?
Bespreek met elkaar welke fouten je mag maken. Wat is
de speelruimte? Welke risico’s mag je nemen?

10. Welkom: ontvang je kinderen, verbind de start aan
je ambities
Bedenk met elkaar, eventueel in kleine groepen,
hoe jullie kinderen en ouders een ongelooflijk en
onvergetelijk welkom gaan heten in het nieuwe
schooljaar. Hoe kan je de start van het schooljaar
verbinden aan je schoolambities? Hoe maken jullie aan
kinderen en ouders zichtbaar waar jullie voor gaan?
En niet vergeten: hoe ga jij jezelf elke dag enorm
welkom heten? Mag je er zijn met alles wat je in je
hebt? Ik hoop het. Fijn schooljaar!

9. De kunst van het laten: wat ga je níet doen?
Ja, er moet veel. Maar wat moet er eigenlijk echt?

Bas ter Avest is beleidsadviseur onderwijs en kwaliteit
voor schoolbestuur DeBasisFluvuis in Arnhem.
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Kakelvers Jenaplan-nieuws
Vier keer per jaar is er Mensenkinderen voor de verdieping. Voor de actualiteiten in
Jenaplanland is er de NJPV-nieuwsbrief. Meld je aan via het formulier onderaan deze
webpagina: jenaplan.nl/nl/contact

Conferentie 2018: nog enkele plaatsen
Inspiratie, informatie en vooral: de ontmoeting met collega’s uit het hele land.
Opnieuw gaat het snel met de inschrijvingen voor de NJPV-conferentie, dit jaar op 1
en 2 november 2018. We hebben nog een enkele plaats beschikbaar. Meld je aan op
jenaplan.nl/nl/evenementen/jenaplan-conferentie

NJPV-Taaldag: woensdag 13 februari 2019
Alvast voor het nieuwe jaar: de NJPV-Taaldag rondom de Dikke Dat (het vervolg op
Dat’s andere taal). ‘s Ochtends kun je taalonderwijs in de praktijk meemaken en
’s middags verdiepende workshops bezoeken.
Locatie: Jenaplanschool ’t Hoge Land, Epe

Stapsgewijs op weg naar ze

Onderzoeker Jory Tolkamp slaat bruggen tussen praktijk en
Jory Tolkamp

“Ik heb gewoon het gevoel dat ik continu achter ze aan moet lopen”, zegt
een collega van een basisschool in de Achterhoek, mijn voormalige werkplek,
met een zucht tijdens de pauze. “Qua alles. Ik loop de groepjes langs om te
controleren of ze nog wel goed aan het werk zijn, check of ze ergens moeite
mee hebben, kijk na of zíj hun werk wel goed nakijken en herinner ze er aan
dat ze voorzichtig moeten zijn met de koptelefoons.”
Zelfsturing. De leerkrachten uit mijn basisschoolteam
kennen het begrip vaag, maar het probleem herkennen
ze des te beter. Zij hebben sterk het gevoel de leer
lingen altijd maar aan te moeten sporen om aan het
werk te gaan, zodat ze zichzelf ontwikkelen. Het zou
echter zo fijn zijn wanneer leerlingen dit meer zelf
zouden doen.

Zelfsturing leer je, net als keersommen of
een nieuwe taal, niet vanzelf
“Je moet ze wat meer ruimte bieden om ze zelf verant
woordelijk te laten zijn voor hun leerproces. Niet als juf
er steeds bovenop zitten. Wij bepalen veel te veel voor
ze”, meent één van de collega’s. Hier is niet iedereen
het mee eens: “Stel: je biedt ze die ruimte, vrijheid,
moet je dan niet na schooltijd alles extra doen?”, klinkt
het bezwaar: “Alles alsnog nakijken, werkplekken
langs lopen om op te ruimen en een lijst opstellen van
leerlingen die je de volgende dag wilt spreken, omdat je
merkt dat ze iets niet hebben begrepen.” Ze komen er
die middag tijdens de discussie niet uit.
Zelfsturing leren kost moeite
Zelfsturing is ook een complex begrip, dat verschillende
definities en opvattingen kent. Veel leerkrachten vinden
het ontwikkelen van zelfsturing belangrijk, maar tegelijkertijd geloven ze niet dat het geven van zoveel vrijheid
werkt voor de leerlingen.
Terecht.
Bij zelfsturing gaat het erom dat de leerling leert cognitieve en motivationele strategieën in te zetten om zijn
eigen leerproces te sturen en zijn doelen te behalen. De
leerstrategieën helpen de leerling grip te krijgen op zijn
eigen leren. Dit is niet iets wat een leerling vanzelf leert
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beheersen. Zelfsturing leren kost moeite, net als bij het
leren van keersommen, basketbal en het spreken van
een nieuwe taal. Het is belangrijk dat de strategieën
door middel van expliciete instructie worden aangeleerd en dat deze instructie geïntegreerd wordt in de
reguliere lesstof. Op deze manier kunnen zelfs de jongste leerlingen zelfsturing aanleren. Zelfsturing leer je als
het je wordt aangeleerd en dus niet door het geven van
zoveel mogelijk vrijheid, zoals op veel scholen wordt
gedacht.
Coach uit eigen schoolteam
De praktijk is dus anders dan wat er uit onderwijs
onderzoek naar voren komt. Het lectoraat
Vernieuwingsonderwijs heeft daarom samen met
professionals uit het onderwijs en onderzoekers van de
Open Universiteit een adaptieve aanpak iSelf ontwikkeld, waarin leerkrachten worden getraind in het bevorderen van zelfsturing. Deze aanpak is inmiddels in de
praktijk onderzocht en op dit moment worden de resultaten geanalyseerd. Sinds halverwege dit kalenderjaar
ben ik van de basisschool in de Achterhoek overgestapt
naar het lectoraat, als mijn nieuwe werkplek. Ik mag
samen met de scholen uit het onderzoek terugblikken
op de uitvoering van de aanpak en zie op die manier
hoe onderzoek en praktijk toch samen hun weg kunnen
vinden én elkaar versterken.
In de iSelf-aanpak worden de leerkrachten niet getraind
door iemand van buitenaf, maar door een coach uit het
eigen basisschoolteam. Deze geeft hen een plenaire
training over de didactiek van zelfsturing die zich
specifiek richt op een drietal aspecten: (1) expliciete
instructie van leerstrategieën, (2) een instructie die
geïntegreerd is met de lesstof en (3) instructie waarin
er rekening wordt gehouden met verschillen tussen
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n wetenschap

leerlingen. Tijdens de gesprekken die ik nu voer met
de leerkrachten vind ik veel herkenning uit de proble
matiek van mijn vorige werkplek. Het verschil is dat
deze leerkrachten kennis en handvatten krijgen om
met de situatie aan de slag te gaan. Met iSelf wordt
de kennis over zelfsturing verbreed én worden
leerkrachten geholpen om dit om te zetten naar de
praktijk: hoe ga je het geleerde aanpakken in de klas?

geeft hen inzicht in wat ze van een leerling kunnen verwachten, aspecten uit andere cursussen die ze volgen
worden door de aanpak in een ander perspectief gezet
en daardoor bruikbaarder, en veel leerkrachten voelen
zich competenter.

Van onmacht naar verantwoordelijkheid
In de gesprekken met de scholen vallen me een paar
dingen op. Leerkrachten komen met vragen als: hoe
kunnen we de leerstrategieën nog explicieter uitleggen? Hoe kunnen we leerlingen helpen motiveren? En
is het misschien mogelijk om voorbeelden van experts
te zien hoe zij zelfsturing opbouwen? De leerkrachten
van de iSelf-scholen zijn ook kritisch, zo is het mate
riaal bij kleuters nog niet inzetbaar en is het resultaat
afhankelijk van de sfeer in hun groep. Wat me opvalt
is dat de kennis over zelfsturing bij de leerkrachten
enorm is gegroeid. Dat blijkt uit hun vragen en uit de
kritische opmerkingen die ze hebben. Leerkrachten zijn
zich bewust geworden van wat zelfsturing inhoudt,
hoe zelfsturing kan worden aangeleerd en dat zij zelf
invloed hebben op hoe zij dit in hun dagelijkse lessen
toepassen. Leerkrachten zijn bovenal erg positief. iSelf

Mijn basisschoolteam ervoer destijds onmacht. Er was
een situatie waar niemand tevreden mee was, maar
tegelijkertijd was het niet duidelijk waar het probleem
precies lag en hoe het moest worden aangepakt.
Belangrijk was voor hen dat iets of iemand hen de
mogelijkheid gaf om grip te krijgen op het probleem
waarin leerlingen geen verantwoordelijkheid dragen
voor het leerproces. Iemand de mogelijkheid geven om
de situatie zélf beter te maken, om te groeien, zoals in
het geval van mijn basisschool, is volgens mij essentieel
in het onderwijs (en trouwens ook daar buiten).

Wat me opvalt is dat de kennis over zelfsturing
bij de leerkrachten enorm is gegroeid.

Jory Tolkamp is junioronderzoeker bij het Lectoraat
Vernieuwingsonderwijs op Saxion Hogeschool,
waaraan de NJPV verbonden is. Dit artikel werd eerder
gepubliceerd op 27 september 2017 op haar LinkedInpagina en is met toestemming overgenomen.

- september 2018
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“De grootste misvatting is dat je ‘ze
Interview: Saxion-onderzoeker Jory Tolkamp
Geert Bors

Als leerkracht was Jory Tolkamp erg gecharmeerd van zelfonderzoekend leren.
Maar de columns van Saxion-lector Patrick Sins deden haar inzien dat een kind
meer nodig heeft dan ‘het zelf mogen uitzoeken’ om een eigenstandig mens
te leren worden. Een speerpunt in haar onderzoek naar zelfsturing: expliciete
instructie. Nee, dat is niet klassikaal voorkauwen, maar onderwijs, waarbij je
kinderen bewust maakt van de mentale mechanismes achter leren en motivatie.
Hoe ben jij terecht gekomen bij het onderwerp
‘zelfsturing’?
“Mijn scriptie voor de master Leren en Innoveren ging
over zelfsturing. Ik was leerkracht en op mijn school
was best veel onenigheid over de zin en onzin van
zelfsturing: in de bovenbouw wilden ze de leerlingen
veel vrijer laten, maar de leerkrachten in de onderbouw
vonden dat helemaal geen goed idee: nee, leerkrachten
moesten juist duídelijkheid scheppen. Er was behoorlijk
wat frustratie en irritatie, want een heersende beleving
was dat je kinderen die je ‘zelf laat sturen’ de hele tijd
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achterna aan het lopen bent: kijken of ze aan het werk
gaan, hun zelfstandig nagekeken werk toch nog eens
nakijken. Er was de overtuiging dat het belangrijk was
kinderen ‘zelfsturender’ te laten worden, maar hoe?
Het ontbrak aan vaardigheden, vertrouwen en kennis.
Ik had de antwoorden ook niet.”
Je deed onderzoek in je eigen school, begrijp ik?
“Ja. Ik ben geïnteresseerd in onderzoek dat handvatten
biedt die voor leerkrachten goed te behappen zijn.
Destijds had ik veel woorden nodig om uit te leggen
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elfsturing’ zelfsturend moet leren”

wat ik allemaal ontdekt had. Het leek alsof ik alleen
maar meer en meer bij mijn collega’s neer wilde leggen.
Het lukte me niet goed genoeg om het duidelijk te
maken. Inmiddels zou ik het bondiger uitleggen.”
Inmiddels werk jij bij het lectoraat Vernieuwings
onderwijs van Saxion, waarmee je via je master in
aanraking kwam. Wat maakt dat zelfsturing daar een
belangrijk onderzoeksgebied is?
“Bij Saxion is de opleiding voor het Daltononderwijs
ondergebracht en in het werk van Helen Parkhurst
ligt het idee van zelfstandig en zelfverantwoordelijk
werken sterk verankerd. De leerkrachten in het dalton
onderwijs wilden heel graag de zelfstandigheid van
hun leerlingen verder vergroten. Daarbij zijn wij er als
lectoraat ook voor andere traditionele vernieuwers,
zoals ook het Jenaplan, en het idee dat je kinderen wil
laten ontdekken wie ze zijn en autonoom de wereld in
wil laten treden, zit in alle vernieuwingsstromen wel –
hoewel ze allemaal andere accenten leggen.”

dat uitgaat van de groep, ‘zelfsturing’ misschien niet
een beetje individualistisch?
“We willen ons programma, iSelf, graag zo concreet
mogelijk maken. Het is een didactiek geworden, die inpasbaar is in de pedagogiek van alle vernieuwingsscholen – waar ze ook hun eigen zwaartepunten hebben:
de i in iSelf verwijst naar drie i’s: expliciete instructie,
het integreren ervan in vakken, en aansluiting op het
individu. Peter Petersen wilde aansluiten bij de concrete
leefwereld van het kind. Stel je wil je kinderen leren
plannen. Dan is vaak de eerste reflex van leerkrachten
of opvoeders te zeggen: ‘Dat moet je kunnen, want dat
heb je straks op de middelbare school nodig.’ Maar je
kunt ook kijken naar wat er speelt in het nu. Stel dat
het kind of de groep heel erg bezig is met een bepaalde
sporter of blogger. Dan kun je het hebben over wat zo
iemand moet doen of meenemen ter voorbereiding.
Dat is een fijnere manier om de waarde van goed leren
plannen bij te brengen, dan het bijna-dreigement van
‘Ja, maar straks op de middelbare!’”

Jenaplan heeft het ‘samen leven en leren’ hoog in het
vaandel staan: eerst is er de stamgroep, waarin jij een –
eigen, unieke – inbreng hebt. Klinkt, voor een concept

Op je oude school zochten jullie naar een ‘hoe dan?’
Kun je eens beginnen uit te leggen hoe je een kind
leert ‘zelf te sturen’?

- september 2018

13

“De grootste misvatting is dat je ‘zelfsturing’ zelfsturend
zou moeten leren. De term roept die associatie misschien
ook wel op: ‘Zelfsturing? Kinderen, ga maar aan de
slag. Je mag het helemaal zelf uitzoeken. Tadaa, een
zelfsturende klas.’ Wij zeggen juist dat zelfsturing als doel
heel erg veel inbreng van de leerkracht veronderstelt. Er
is een belangrijke fase van expliciete instructie, waarin
je kennis over leerstrategieën overdraagt. Er is een
begeleid inoefenen van de vaardigheden of kennis. En
dan een beroep op de leerkracht of medeleerlingen om
het helemaal te laten beklijven. In de stamgroep kan dat
uitstekend: daar is een ouder kind of zelfs een jonger kind
dat iets heel goed kan de perfecte ‘meester’.”

leerkracht. Is dat wat anders dan ‘directe instructie’?
“Ja. Heel veel leerkrachten dragen een hele rijkdom
aan leerstrategieën bij zich en dus kunnen ze heel goed
peilen waar een kind is in zijn proces met een bepaald
onderwerp: ‘Hoe gaat het ermee? Wat weet je al over
kikkers?’ Dan zet je je leerstrategieën in, zonder dat je
zegt dat het een strategie is. Dat mist een leerling dan
heel gemakkelijk, wordt er zich niet bewust van en dan
komt het ook niet tot een transfer bij het volgende ding
dat hij gaat leren: ‘Voorkennis opfrissen is handig. Dat ga
ik ook doen bij mijn nieuwe hobby houtbewerking.’
Waar expliciete instructie verschilt van directe instructie,

Wat is de geschiedenis van het begrip zelfsturing? Is het
zo oud als die traditionele vernieuwingsstromen?
“Dat weet ik niet precies. Maar het heeft wel raakvlakken
met een aantal begrippen van de reformpedagogen uit
die tijd. Het vernieuwingsonderwijs – in al die stromingen
– ontstond als een reactie op het klassikale onderwijs
van die tijd. Anders dan het uniformerende onderwijs,
wilden zij onderstrepen dat kinderen verschillend zijn
en dat brede vorming, waarin de eigenheid van ieder
kind zichtbaar kan worden, belangrijk is. Bij Dalton gaat
het dan om zelfstandigheid. Maria Montessori heeft
het over zelfredzaamheid: ‘leer mij het zelf te doen’.
Het heeft er al die jaren over gegaan: hoe kunnen wij
zo optimaal mogelijk kinderen begeleiden, opdat zij als
autonome burgers hun eigen leven kunnen kiezen en
vormgeven? Bij zelfsturing – zoals ik het invul – wordt het
in didactische zin nog wat concreter, omdat het gaat over
het leren bewust strategieën in te zetten om je eigen
leren en ontwikkelen scherper in beeld te krijgen en vorm
te geven.”
In het bedrijfsleven gaat de term al een paar decennia
mee. In een artikel dat ik toegestuurd kreeg aan het
begin van de research voor dit nummer, blies columnist
en onderzoeker Richard Engelfriet de ‘hype’ dat de
zelfsturende fabrieksteams van bijvoorbeeld het
Braziliaanse managementicoon Ricardo Semler zo goed
werken op, en beargumenteerde hij dat werk maar zelden
zonder een baas kan.
“Misschien is de term in onderwijs en het bedrijfsleven
rond dezelfde tijd opgekomen – ik weet te weinig over
het bedrijfsleven. Maar als ik over die ‘mythe’ hoor, zou
het kunnen dat ze in het bedrijfsleven dezelfde fout
gemaakt hebben, als die veel scholen maken als ze er voor
het eerst over horen: dat zelfsturing betekent dat je het
wel aan je leerlingen of aan je ‘zelfsturende team’ kunt
overlaten. Ik kan me voorstellen dat het een ideaal is voor
bedrijfsteams, maar je moet het ze wel leren. Je kunt ‘de
baas’ niet zomaar wegstrepen.”
Je hebt een aantal keren ‘expliciete instructie’ genoemd,
als het gaat om een belangrijke vorm van inbreng van de
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is dat het – behalve kennis – ook die overstijgende
strategische kennis benoemt. Het gaat ook om
‘metacognitie’. Neem dat kikkerproject bij de kleuters nog
even. Een juf kan prima uitleggen: ‘Jongens en meisjes, we
gaan in de boekenkast kijken of er al boeken over kikkers
staan. In dit boek staan al wat dingen die we allemaal
al gehoord hadden, dus nu weet je dat we al best veel
weten. Dat is heel handig, want dat kunnen we straks ook
makkelijker ontdekken welk boek het beste is om nu in te
kijken.’”
Dan stof je je kennis af én ontdek je dat er zoiets als
voorkennis is, die je kunt aanspreken.
“Ja, het expliciet maken van zo’n strategie is waar het om
gaat. En dat geldt niet alleen voor voorkennis opfrissen,
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maar ook voor andere leerstrategieën als bplannen, jezelf
motiveren, reflecteren en visualiseren. We merken dat veel
leerkrachten ook hun eigen strategieën beter en bewuster
leren kennen.”
Nu zijn er onderwijsvernieuwers, die een beetje een vieze
smaak in hun mond krijgen bij zoiets als directe instructie.
“Nou ja, we wéten van expliciete instructie dat het
supereffectief is. En door kinderen expliciet en bij
herhaling kennis te laten maken met de manieren waarop
je kunt leren, ben je aan het werken aan de idealen en
uitgangspunten van veel vernieuwingsstromingen. Het

“Dat is ook waar het lectoraat voor staat: we zijn in het
leven geroepen om vernieuwingsgroepen ruggensteun te
geven. Vernieuwingsonderwijs, ook van de traditionele
reformpedagogen, wordt vaak aangevallen vanwege
de gebrekkige onderbouwing van hun visie. Er is weinig
gedegen onderzoek gedaan naar de effectiviteit ervan.
In veel vernieuwingsscholen wordt nu iets gedaan met
zelfsturing – daar is veel aandacht voor. Maar er is maar
weinig dat het ook goed uitlegt. En je had het eerder
over hypes: wat mij betreft is zelfsturing geen hype,
maar ik ben bang dat scholen of teams die er, vanuit de
hedendaagse hipheid, blind mee aan de slag gaan en
denken dat kinderen zich hun zelfsturing zelf eigen
moeten maken, van een koude kermis thuiskomen. Dan
kan het makkelijk helemaal naar de andere kant slaan:
‘zie je wel, zelfsturing werkt niet. Ik ga de teugels strak
aanhalen.’”
Wie zijn jouw academische voorbeelden in dit veld?
“Charlotte Dignath, met haar observatiemodel om
expliciete instructie te scoren. Maar vooral Zimmerman
en Pintrich hebben me veel gebracht. Zij hanteren voor
zelfsturing drie pijlers – namelijk zelfsturing op het
gebied van metacognitie, van motivatie en van gedrag.
We hebben het nu vooral over die metacognitie gehad.
Je kunt je voorstellen dat je kinderen ook bewust kunt
maken van de manieren waarop ze gemotiveerd zijn en
de strategie die je daarbij kunt hanteren.

is niet de leerling aan het handje houden, maar het gaat
erom de leerstrategieën die jij als volwassen leerkracht bij
je draagt naar het kind te brengen. Het werkt tégen de
zelfsturing van een kind, als je het níet deelt.
Ik heb motorrijles gehad. Ik zou balen als mijn instructeur
gezegd had: ‘Hé Jory, je moet vandaag dit leren en zoek
het maar uit.’ Nee, ik hoor graag waarom en wanneer ik
een bepaald maniertje in moet zetten, en dan hoor ik ook
graag ‘tikje naar rechts voor je een bocht naar links maakt
want dat is beter voor je balans.’ Zonder die uitleg was ik
geen ‘zelfsturend motorrijder’ geworden. Om een kind op
weg te helpen naar zelfstandigheid moet je soms expliciet
zijn en veel handvatten aanbieden.”
Dat klinkt heel nuchter en onderbouwd.

Waarom spreekt je hun werk zo aan?
“Ze hebben mij echt tot een verandering van inzicht
gebracht. Ik was zelf erg van het zelf-ontdekkend leren.
Ik had er veel over gelezen en het leek mij schitterend:
de natuur in, de boerderijschool. Toen kreeg ik de
columns van [Saxion-lector Vernieuwingsonderwijs]
Patrick Sins onder ogen, waarin hij hun werk aanhaalde
en schreef over expliciete instructie. Ik las die columns
voor ik bij het lectoraat werkte en mailde Patrick:
‘Jullie leggen het zo uit, dat het te begrijpen is voor
de leerkracht’. In mijn scriptie raakte ik steeds meer
overtuigd van hun aanpak. Het geeft al een kick als je
het doorkrijgt, maar nu ik het echt in de vingers heb, is er
een wauwgevoel. En dat zie ik ook terug bij deelnemers
aan ons onderzoek.”

Fotografie: Martijn Bakker
Voor de nieuwe ronde van het project iSelf zoekt
Jory Tolkamp nog scholen die willen meedoen als
controleschool. Je krijgt dan gaandeweg het project
niet de interventies op weg naar zelfsturing, maar
controlescholen krijgen die trainingen wel achteraf.
Voor meer informatie, maar ook als je vragen hebt, wilt
sparren of ideeën voor onderzoek wilt delen, mail Jory,
via: j.tolkamp@saxion.nl
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Zelfsturing? Elk kind een eigen logboek!
Column: Ingrits school werd vorig jaar Jenaplan

Als je ‘zelfsturing’ opzoekt op Google, gaat het vooral over een eigen koers kiezen,
leest Ingrit Rezelman. En die koers zien te realiseren met in achtneming van eigen
sterke en zwakke punten en wat je interesses en ambities zijn. “Om dat te bereiken
moet je dus nogal wat vaardigheden bezitten als kind. Ik vraag me af of dat voor
ieder kind is weggelegd. En als ik daar wél vanuit ga, hoe kan ik dan de voorwaarden
scheppen om de kinderen het beste uit zichzelf te laten halen?”
De kinderen in mijn stamgroep krijgen niet allemaal de stimulans en motivatie van thuis die we ons als stamgroepleider
zouden wensen. Voor veel kinderen is het vooral van belang
om hun plek in de dagelijkse gang van zaken te bevechten,
om zich staande te houden tussen alle zorgen van thuis
door. Kunnen die kinderen zo ver komen dat ze überhaupt
ambities en doelen stellen? En wat moet ik daarvoor aanbieden? Nu ik deze week de groep weer aan het voorbereiden
ben, vraag ik me af hoe ik de kinderen alles kan bieden om
zichzelf te sturen.
Het dilemma zit misschien wel een beetje in het gebruik van
de weektaak. Een ritmisch weekplan voor ieder kind, maar
ook op maat gemaakt voor ieder kind. Is dat dan zelfsturing?
Werken volgens een papier dat is samengesteld door de

16

stamgroepleider, dat je samen invult, of misschien ook wel
alleen? Maar volledig vormgegeven door een ander? Of kan
zelfsturing al in een gewone agenda? Zodat je iedere dag
een klein lijstje kunt maken met wat je nog wilt doen, wat je
door kunt schuiven naar de volgende dag en wat je over een
week af moet hebben.
Is zelfsturing dan alleen een planning in een ritmisch weekplan? Ik denk als ik mijn klas rondkijk, dat zelfsturing ook
te maken heeft met die eigen koers en die interesses en
ambities. Zelfsturing zit niet in een planning. Zelfsturing zit
in het maken van eigen keuzes en het bij jezelf blijven. Niet
meedoen met anderen en je gedrag niet laten beïnvloeden
door het gedrag van anderen. Een stip op de horizon zetten
en weten waar je naartoe wilt. Je houden aan regels en
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afspraken om anderen de kans te geven ook hun doelen te
bereiken, maar vooral jezelf niet uit het oog verliezen.
Ik zie een ideaalbeeld voor me. Een groep met 24 verschillende kinderen die allemaal hun eigen plan trekken zonder een
ander daarbij te storen. Iedereen zit aan keukentafels en op
gemakkelijke stoelen te werken aan hun eigen doelen. Ik loop
er tussendoor en coach waar nodig. Ik geef instructies op aanvraag en niemand staat ongedurig te wachten op uitleg, want
ieder kind weet wat hij moet doen als hij vastloopt. Ieder kind
is betrokken en ijverig. Iedereen houdt rekening met elkaar en
leert met en van elkaar. De planten krijgen water, de ruimtes en
de kasten zijn opgeruimd, er hangen schilderijen aan de muur
tussen de prikborden met posters en muurkranten. Er worden
presentaties gegeven en iedereen is geïnteresseerd.
Mijn droombeeld vervaagt…. In de leeromgeving van mijn
kinderen is nog heel veel te sturen. Ik moet als stamgroepleider gaan nadenken over regels en afspraken, het gebruik van
de ruimte door zoveel verschillende talenten en karakters.
Talenten en karakters die van huis uit lang niet allemaal gedrevenheid en ijver hebben meegekregen. Die regels moeten op
de kasten worden geplakt, in hun schriften moet een bladzijde
ingeruimd worden voor de afspraken per vak. Mag het op die
manier nog wel zelfsturing heten?
In ieder geval besluit ik dat zelfsturing zonder vormgegeven
weekplan op papier moet. Ieder kind krijgt een journaal. Geen

agenda, maar een blanco boek waarin we van alles zelf kunnen
vormgeven. Waarin we zelf afspraken kunnen opschrijven,
doelen kunnen stellen, to-do lijstjes kunnen maken en die weer
kunnen afstrepen. We kunnen opschrijven waar we trots op
zijn, we kunnen het weer van september bijhouden met tekeningetjes en getallen.

Kunnen deze kinderen zo ver komen dat ze
überhaupt doelen stellen? Wat moet ik daarvoor
aanbieden?
Alles wat we in het journaal opschrijven, bespreken we ook in
de kring. Niet in lijstjes, maar in gesprekken. Reflectie en evaluatie. Aandacht voor elkaar, voor emoties en voor wat iedereen
nodig heeft. Met alle tijd die ze op school doorbrengen hoop ik
met deze investering iets van zelfsturing te bereiken.
Nu mezelf nog sturen. Want de voornemens zijn prachtig, maar
ik moet zorgen dat dat niet verwatert.

Ingrit Rezelman geeft les in de bovenbouw. Haar school
in Deventer was tot vorig jaar een Daltonschool en ging,
als tweede locatie van De Kleine Planeet, in transitie
naar Jenaplan. Inmiddels heet ook haar school ‘De Kleine
Planeet’. Ingrit doet in deze reeks verslag van wat ze
tegenkomt nu ze van leerkracht ‘stamgroepleider’ geworden
is.

- september 2018
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Leraren zijn zich te weinig bewu
Boekbespreking: Zelfsturing in de klas
Martin Bootsma

“Ik heb weleens het idee dat we leerlingen in
de midden- en bovenbouw van de basisschool
chronisch overvragen als het om zelfsturing
gaat”, schrijft leraar Martin Bootsma. In het boek
Zelfsturing in de klas van Diana Smidts treft
hij herkenbare valkuilen: kiezen voor de korte
termijn, boos worden als iets niet volgens plan
gaat, moeite met beginnen. Wat kinderen in
elk geval nodig hebben, is veel structurerende ondersteuning
van de leerkracht. Bootsma: “Hoon helpt niet, maar hulp wel.”
Mijn boekhandelaar wees mij pas op een boek over
onderwijs. Als het om boeken en lezen gaat, dan heb
ik de ruggengraat van een tuinslang, dus ik kocht het
boek. De titel is Zelfsturing in de klas. Over aandacht,
executieve functies en rust. De auteur is Diana Smidts,
die onder meer neuropsycholoog is en leerkrachten
traint.
Voordat ik het boek bespreek, bewandel ik even een
parallel onderwijspad. Later zullen de wegen elkaar
kruisen.
De beste leerlingenzorg is lerarenzorg
Vorige week las ik Zacht voor kleuren hard voor
vlekken van oud-inspecteur Jacques Jacobs. Ik heb
Jacobs tweemaal mogen ontmoeten. Dit was tijdens
de overdracht van de Jury Excellente Scholen aan de
inspectie. Jacobs zat in een werkgroep van de inspectie
om die overdracht in goede banen te leiden. Toen vielen
me zijn lichte toets, humor en intelligentie op. Deze
ingrediënten zitten ook in zijn boek. Maar als een echte
inspecteur kan hij ook duidelijk zijn. Hij is – zoals de titel
van zijn boek al zegt – hard voor vlekken.
Een van die vlekken is de zorgcultuur in school. Jacobs
beschrijft een situatie waarin een ib’er op laagwater
zoekt naar de spijker die een behandeling vereist. Het
betrof hier een horend kind van twee dove ouders. Dit
kind had begeleiding en hulp nodig. Niemand die het
zag, behalve de ib’er. Laatst postte iemand op internet

18

de mooie opmerking van, naar ik meen, Van der Ley:
“de beste leerlingenzorg is lerarenzorg”. En zo is het. De
leerkracht is de professional in de klas en zij moet het
leeuwendeel van het werk doen. Die moet je, zoals dat
zo in het jargon heet, in positie brengen.
Helpt het lezen van het boek van Smidts hierbij? Ja.
Overvragen we kinderen niet?
Het boek is allereerst een beknopt overzicht van wat
bekend is over zelfsturing van leerlingen en daarmee
een handige ingang voor elke leraar om meer over dit
onderwerp te weten te komen. Smidts beschrijft in
het eerste deel van haar boek wat leerlingen op een
bepaalde leeftijd, gegeven een normale ontwikkeling,
zouden moeten kunnen inzake zelfsturing. Dat is
handig om in je achterhoofd te houden, want ik heb
weleens het idee dat we leerlingen in de midden- en
bovenbouw van de basisschool chronisch overvragen als
het om zelfsturing gaat.
Haar aarzelingen bij spreekbeurten – die aarzeling
staat beschreven vanaf bladzijde 53 – vind ik vanuit
zelfsturing hout snijden. Ik ben er jaren geleden mee
gestopt omdat ik het beu was het werk van ouders te
beoordelen. Smidts laat zien dat er sprake moet zijn
van enorm veel zelfsturing wil je als basisschoolleerling
een spreekbeurt kunnen houden: onthouden wat het
onderwerp is, een planning maken, het plan omzetten
in handelingen, het bijsturen van en het reflecteren op
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ust van hún rol bij zelfsturing
het proces om tot een spreekbeurt te komen. Dit zijn
allemaal zaken die veel (teveel?) van leerlingen vragen.
Samenspraak met collega’s
Smidts komt in haar boek met een aantal interventies
die een leraar zou kunnen uitvoeren als zelfsturing
onvoldoende is ontwikkeld bij enkele of meerdere
leerlingen. Dit kunnen interventies op klassenniveau
zijn en op individueel niveau. Omdat een aantal
suggesties is uitgewerkt in de vorm van
werkbladen die achterin zijn opgenomen,
kun je er mee aan de slag. Ik vind dat,
wanneer je als leraar met de suggesties
aan de slag gaat, dit in samenspraak
en samenhang met je collega’s moet
doen. Nog teveel doen leraren wat
hen goeddunkt in plaats van oog
te hebben voor een doorgaande
lijn of een gezamenlijke
aanpak.
Smidts werpt vanuit dit
licht bezien een aantal
interessante vragen op.
Eén zal ik eruit halen,
omdat deze bij bezoekers
aan onze school weleens tot
gefrons met wenkbrauwen
leidt. Het gaat erom dat
Smidts wijst op het belang
van een rustige en uniforme
klasinrichting. Die hebben
wij op school doorgevoerd,
vanaf groep 1 tot en
met groep 8. Prikborden
hebben dezelfde kleuren
en worden voor hetzelfde
onderwerp gebruikt. Alle
dagplanningen zijn gelijk
en de kaarten voor de
leerlingen – onder meer over
gedrag en zelfstandig werken
– zijn in alle klassen gelijk. Een
kleine groep leerlingen heeft
dit echt nodig en uiteindelijk
profiteren alle leerlingen en
leraren hiervan. Het geeft, en ook
dat is belangrijk punt voor Smidts,
rust in de klas en school.

Begin bij jezelf
Voor die rust en regelmaat ben jij als leraar primair
verantwoordelijk. Het laatste hoofdstuk heet Begin
bij jezelf en dat is natuurlijk de kern. Wat kun jij als
leraar doen om ervoor te zorgen dat leerlingen die
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moeite hebben met zelfsturing toch tot leren komen
en tot beter gedrag? Smidts vindt dat leerkrachten nog
onvoldoende op de hoogte zijn over hun rol in deze:
“Toch heb ik sterk het idee dat de meeste leerkrachten
niet in de gaten hebben hoeveel invloed ze hebben:
namelijk ongekend veel.”
Als leraar voorspelbaar zijn in wie je bent en wat je doet
is hierbij voorwaardelijk. Smidts nogmaals:

Denk traag
Ik heb het boek van Smidts gelezen
terwijl de echo van Jacobs’ verhaal nog
in me resoneerde. Vanuit zijn perspectief als oud-inspecteur beschrijft Jacobs
het belang van regels en routines. Hij
ziet bijvoorbeeld veel onderwijstijd
weglekken omdat leraren in de ochtend
en in de middag niet direct beginnen.
Ik heb zowel ’s morgens als ’s middags
een startopdracht. Daarbij is het motto:
Binnen is beginnen. Voor iedereen is dit
prettig en dus ook voor leerlingen die
routines nodig hebben. Je begint dan
rustig en van daaruit maak je de overstap naar andere vakken en activiteiten.
Misschien wil je na het lezen van dit
stukje je vinger opsteken en zeggen: Ja, maar… Dat
mag, daarvoor is op mijn blog of in de redactie-mailbox
ruimte genoeg. Ik heb daarbij wel een tip die ik leen
van Smidts: Denk traag. Zij schrijft:
“Langzaam denken zorgt ervoor dat je bewust en weloverwogen te werk gaat. Langzaam denken betekent
dat je bewust bezig bent met het uitdenken van de
stappen die nodig zijn voor een taak of activiteit. En dat
zorgt voor controle op wat je doet.”
Daar gaat het bij mij weleens mis. Maar ik werk eraan…

“Hoe meer voorspelbaarheid er is, hoe beter je in staat
bent om je gedrag te sturen. Voorspelbaarheid is méér
dan alleen structuur. Voorspelbaarheid betekent ook: in
de gaten hebben hoe iemand zich voelt…”
Geen hoon, maar hulp
Als ik kijk naar de leerlingen waaraan ik meestentijds
les geef (9-12 jaar) dan zijn dit volgens Smidts de meest
voorkomende problemen als het om zelfsturing gaat:
• Kiezen voor (leuke) dingen op korte termijn.
• Zich gemakkelijk laten meeslepen.
• Spullen vergeten, in de tas laten zitten.
• Onnodige fouten maken (slordigheidsfouten,
opdracht niet nalezen).
• Boos worden als het anders gaat dan hij in zijn hoofd
heeft.
• Anderen onderbreken.
• Niet weten hoe te beginnen met een opdracht.
Op deze punten hebben veel leerlingen ondersteuning
nodig. En die moet je ze geven. Hoon helpt niet, maar
hulp wel.
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“Het gaat niet om loslaten,
maar om anders vasthouden”
Over zelfsturing en pedagogische paradoxen
Geert Bors

Steeds vaker krijgen Anite van Oijen en Ingrid Nagtzaam van schoolteams de
vraag: “Ja, maar hóe dan?” Het is een vraag die je kunt trivialiseren of al te
gemakkelijk bij het team zelf kunt laten. Maar voor Anite en Ingrid sprak er
een legitieme behoefte uit, en dus begonnen zij pedagogische waarden te
verbinden aan de praktische, didactische problemen in klas en stamgroep: “De
pedagogiek schraagt de didactiek: in hoe je instructies geeft, toont zich hoe je
pedagogisch naar kinderen kijkt.”
“Als je op scholen vraagt naar wat ze het allerbelangrijkste in het onderwijs vinden, hoor je overal dat ze hun
kinderen zelfredzaamheid gunnen. Of zelfverantwoordelijkheid. Of veiligheid willen bieden”, zegt Anite van Oijen,
onder een vroege julizon op het terras van haar collega
Ingrid, waar ze samen het nieuwe schooljaar voorbereiden. “Maar vraag je door, dan zit er soms weinig waarom
en waartoe achter die woorden. Kinderen inpakken in
piepschuim biedt ook veiligheid, maar dat bedoelen ze
niet.”
Wanneer Ingrid Nagtzaam en Anite gevraagd worden
een school bij te staan – Jenaplan, maar ook andere
scholen – merken ze dat teams graag praktische
handgrepen willen. Ingrid: “Er was bijvoorbeeld een
school die nieuwe rapporten wilde ontwerpen: hoe
konden ze dat het beste aanpakken? Onze tegenvraag:
‘Je hebt keuzes te maken wat dat nieuwe rapport moet
bieden, voor jullie, voor ouders, voor de kinderen. Wat
zijn die keuzes en waar zitten die in jullie denken en
doen, in je overtuigingen?”
Het duo maakt het vaak aanschouwelijk met de piramide
van Daniel Kim, expert op het gebied van systeemdenken
en lerende organisaties: zijn piramide heeft als brede
basis de kernwaarden van je organisatie (wie zijn wij?), en
bouwt dan via missie (wat is onze toegevoegde waarde,
waarom doen we wat we doen?) en visie (wat willen
we samen creëren?) naar steeds concretere niveaus als
strategie (hoe gaan we het doen?), tactiek (waarmee gaan
we aan de slag?) en tenslotte: activiteiten (wat doen we
(wel)?).
Anite: “De vraag wordt dan: vanuit welke laag maak je

je keuzes?” Ingrid: “De conclusie was meteen: ‘O, maar
dan kúnnen wij het nog helemaal niet over dat nieuwe rapport hebben.’” Precies, stelt Anite: “Dat nieuwe
rapport wordt pas een degelijk gereedschap, wanneer je
kernwaarden erdoorheen schijnen – waarden over wat je
kinderen gunt. Over hoe je met elkaar om wilt gaat, en
wat je wilt betekenen in je lokale samenleving.” “Op deze
manier lukt het om vanuit een concrete activiteit dieper
te gaan”, zegt Ingrid: “Dan wordt Peter Petersens motto
‘vorm volgt functie’ ook dieper begrepen: als je niet weet
waaróm je het doet, worden jenaplanelementen als de
kring of de stamgroep een lege huls.”
Ondergeschoven kind
Veel jenaplanscholen zoeken naar manieren om het concept te verbinden met de maatschappelijke eisen van de
huidige tijd: Petersen heeft het over samen leren, over de
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driejarige stamgroep en de rollen van leerling-gezel-meester daarin. Maar wanneer een groep aan de slag gaat met
rekenen of taal, zie je vaak dat de stamgroep uiteenvalt
in jaargroepen, die elk hun eigen instructie krijgen. “Daar
kun je van alles van vinden, maar we zien en begrijpen de
worsteling”, stelt Anite. Wat doen nou stamgroepleiders
die dat wél voor elkaar krijgen in de stamgroep, vroeg het
duo zich af: “Jenaplan is een pedagogisch concept, maar
je kunt het niet los zien van didactiek. De pedagogiek
schraagt de didactiek: in hoe je instructies geeft, toont
zich hoe je pedagogisch naar kinderen kijkt. Dat is wat
anders dan zeggen: ‘Zo, nu eerst instructie, dan gaan we
daarna ook pedagogisch aan de slag.’”
Ingrid zet het op scherp: “We horen regelmatig: ‘we moeten te veel instructie geven!’ en ‘we willen de methodes
loslaten.’ Ik denk soms: misschien geef je juist te weinig
instructie. En misschien gaat het niet om loslaten, maar
om anders vasthouden.” Ze legt uit dat instructie vaak
smal wordt opgevat – klassikaal taal, rekenen – maar dat
een kind óók instructie en stevige begeleiding nodig heeft
in leervragen als: hoe moet ik samenwerken? Hoe start
ik een onderzoek? Hoe moet ik een brief schrijven? “Dat
valt allemaal binnen wereldoriëntatie en zo maak je WO
het hart van je onderwijs. Het zijn activiteiten waarbij je
kinderen veel zélf mogen ontdekken, maar dat lukt ze pas
als jij goed begeleidt – met voorleven, met groepswerk,
met gerichte instructie.”
Het werk van een stamgroepleider begint daarmee dus
veel eerder dan met een hoofdstukje vooruitwerken in de
methode. Voor Ingrid was het een groot inzichtmoment,
hoe haar toenmalige schoolleider Rien van den Heuvel aan
het begin van het jaar aan zijn stamgroepleiders vroeg om
een presentatie voor te bereiden over wat de kinderen dat
jaar aangeboden zouden krijgen: “Een behoorlijke klus. Ik
besefte opeens dat we dat weliswaar óók voor die ouders
deden, maar vooral voor onszelf: je had daarmee de
leerlijn voor het hele jaar al doorgewerkt en in je vingers.”
Dan kun je in vrije teksten of in een leergesprek opeens
combinaties gaan maken met leerinhouden, die toch aan
bod moeten komen, stelt ze.
“Pas hoorde ik een jongetje in de kring vertellen hoe
een bezoek aan de Efteling niet door was gegaan en een
kwartiertje later begon de juf met een instructie over het
gebruik van de ‘ch’. Het doel uit het methodeboek maakte
ze keurig duidelijk, maar ze had de groep vast betrokkener gekregen, als ze was begonnen met ‘Mark had dit
weekend PECH, want hij kon TOCH niet naar de Efteling.’”
Anite: “Als je weet wat het grotere doel is van je instructie,
krijg je speelruimte om de hele situatie in je stamgroep en
de omgeving mee te nemen. Je maakt zoveel keuzes als je
instructie geeft. Instructie is een vak apart – een basisvak,
dat te lang een ondergeschoven kind is geweest. Je kunt
methodes los willen laten, maar dat kan pas als je gefundeerd de regie kunt nemen.”
Zelfsturing met stroopwafel
Zelfsturing is niet het meest voorkomende woord dat
Nagtzaam en Van Oijen op scholen horen, en als ze het
tegenkomen, doet het ze soms de wenkbrauwen verbaasd

fronsen: een klas die ‘zelfsturend’ aan het werk is en
allemaal achter iPads zit. “Ja, dan kan een kind zonder de
leerkracht verder, maar dan wordt het apparaat de ‘sturende kracht’ en nog veel rigider dan een juf of meester.”
Mijmerend over het begrip – stroopwafel erbij, nog maar
een koffie – komen ze op veel onderliggende aspecten:
zelfvertrouwen, impulsbeheersing, zelfkennis, kunnen en
durven kiezen, en voor je keuzes de verantwoordelijkheid
willen nemen. Anite: “Dat zijn levensopdrachten. Dat
kunnen niet alle mensen uit zichzelf.” En zo komen ze op
een pedagogische paradox: zoals speelruimte ontstaat
bij de gratie van grenzen, zo leer je jezelf sturen bij de
gratie van veel steun van anderen. “Zelfsturing leer je
in een vertrouwde omgeving. Vanuit het in jou gestelde
vertrouwen dat je het kunt en het besef dat je altijd hulp
mag vragen. Ik heb kinderen zien wegkwijnen door een
moeder die meende dat haar twee jongens zelfstandig
zouden worden, door ze niets in de weg te leggen: ze
kregen geen bevestiging, geen grens, geen bijsturing. Hoe
eenzaam is dat?”, zegt Anite, om het meteen algemener
te maken: “Vragen we onze kinderen niet veel te vroeg
veel te veel?”
Het doet Ingrid denken aan een Loesje-kaart, die ze van
haar zoon kreeg: “Zelfstandig werken? Man, ik ben net
zindelijk!” Ik merkte dat ik altijd zo gericht was geweest
op zijn zelfredzaamheid, dat hij er onzeker van werd. Hij
vond het fijn als ik hielp met zijn boterhammen, en vanuit
die basisrust kon hij zelf dingen oppakken.”
Oefenen in goed kiezen
In hun module Vraag het de kinderen gaan Anite en Ingrid
met stamgroepleiders aan de slag – een oefening is om na
een instructie de kinderen aan het werk te zetten en dan
op je handen te gaan zitten en te gaan observeren – met
de vraag: welke kinderen zou je normaal gesproken gaan
helpen? En waarom: vanwege je eigen primaire behoefte
of vanwege het kind? “Daarna roepen we de kinderen
bij elkaar in de kring en vragen we: ‘wie had er net iets
waarbij je hulp nodig had?’”, zegt Ingrid. “Dat is een
andere start dan te zeggen: ‘Ik zag dit en dat’. Al observerend merken stamgroepleiders hoe problemen zich soms
oplossen: bij een gum die kwijt is hoef jij als leerkracht niet
te redderen.”
Daarna vraag je je met de groep af hoe hulp geregeld zou
kunnen worden. “En de kinderen ervaren in de kern dat
jij hun oplossingen heel serieus neemt, als je vraagt en luistert. En wanneer jij er altijd meteen bent als vraagbaak,
komt het leren van en met elkaar niet van de grond”, stelt
Anite. Ingrid: “Zo zie je zelfregulatie ontstaan: ze gaan
meedenken door de ruimte die jij geeft. Ze durven meer
regie te pakken doordat jij ze serieus neemt. Zelfregulering leer je kinderen niet in een cursus, maar door het
de kinderen steeds tegen te laten komen en hen te laten
oefenen met goede keuzes maken.” “Misschien volgt
zelfsturing wel op sturing geven”, besluit Anite.

Meer informatie: hetkanvoorhetkind.nl
Fotografie: Jeanette van Oijen
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“Bezin je als school op de vra

Interview: Hartger Wassink over leiders
Geert Bors

“® zijn als leider” heet een dun maar rijk boekje, geschreven door Hartger Wassink. Ondanks
de knipoog naar de Amerikaanse trademark-R, is het een boek in verstaanbare taal, zonder
managementjargon. Herkenbaar voor iedere schoolleider en toch verrassend in z’n in- en
uitzichten. Mensenkinderen sprak Wassink, met het vermoeden dat zijn thema’s – aandacht,
de goede dialoog, volwassenheid – kunnen helpen om schoolleiders en hun teams dichter bij
‘zelfsturing’ te brengen.
Organisatiepsycholoog en onderwijsadviseur Hartger
Wassink neemt de telefoon op in zijn werkkamer in
Nijmegen. Het is dinsdagavond, half negen precies.
We kennen elkaar al en ik maak er gewag van hoe ik
– vlug fietsend teruggekomen na de eerste ronde van
een ouderavond – de oppas net thuis aantrof met de
kinderen al naar bed. Tot mijn verrassing had ook onze
jongste, van een ruim jaar, zich laten instoppen en was
gaan slapen. Ondanks dat zoonlief zich waarschijnlijk
nog zal melden, ben ik gaan zitten in geconcentreerde
rust en heb ik mijn laptop met een nog maagdelijk
leeg document, Wassinks boek, mijn vragenlijst met
onderstrepingen en mijn koptelefoon met vertrouwde
routine bij de hand.

“Mensen veranderen niet
gemakkelijk – dat moet je
beseffen als leider”
Later in het gesprek schetst ook Hartger zijn context – dat wat er vóór dit gesprek voorgevallen is, de
langzaam opkomende vermoeidheid op dit avonduur,
de dag die hij nog door wil spreken met zijn vrouw,
het – misschien wel moeilijke – gesprek met zoonlief
dat ook nog komt. Precies dergelijke elementen, hoe
schijnbaar onbeduidend ook, kaderen en kleuren de
ruimte die er is voor ons gesprek. De kwaliteit van de
creatieve tussenruimte bepaalt onze aandacht voor
elkaar, bepaalt of iets een dialoog kan worden, zo stelt
hij in zijn boek ‘® zijn als leider’, waarmee hij vooral
leiders in onderwijssector een helder beeld geeft wat
hun werk en verantwoordelijkheid behelst: “een simpel
boek dat de complexiteit van leidinggevenden niet uit
de weg gaat.”
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Je spreekt over de kwaliteit van de dialoog in je boek,
en haalt het Japanse woord ‘ma’ aan, dat verwijst naar
de creatieve tussenruimte waarin een gewoon gesprek
een dialoog kan worden: een boomkwekerij en een
bos zijn allebei omgevingen met bomen, maar ze zijn
niet hetzelfde. Hoe ervaar je de ‘ma’ van dit gesprek?
“Ha! Tot nu toe optimaal. We staan nog aan de rand
van het bos. We zijn net het eerste rode paaltje van
onze route voorbij en nu is het de vraag of we de route
gaan lopen of gaan struinen.”
Wat maakt die sfeer, die tussenruimte zo van belang?
“Zeker professioneel vind ik dat tot de kern van mijn
vak behoren: je telkens bewust te zijn van wat er
speelt en voorvalt, maar tegelijkertijd altijd gericht
zijn op wat je denkt dat er aan de orde zou moeten
komen. Een gesprek is niet zomaar een struin door een
ongerept bos. Zeker in een professionele setting kom je
bij elkaar om iets te bereiken. In een teamvergadering
of een één-op-één gesprek met een leerkracht is er
een achterliggend doel: wat hebben we nodig, welke
obstakels liggen er om dat te bereiken, wat weerhoudt
ons ervan het hete hangijzer te bespreken?”
Hoe voer jij een goede dialoog?
“Lastig te zeggen. Een gesprek heeft vaak een aanloop.
Ik moet denken aan Trouw-journalist Arjan Visser, die
al jaren de serie ‘De tien geboden’ maakt, waarbij de
geïnterviewde zich verhoudt tot elk ervan. Toen Visser
de rubriek een tijd niet kon maken, was de serie er
niet. Er was wel gesproken met iemand die de serie
wilde overnemen, maar diegene had toch te gemakkelijk gedacht over het format: ‘Goed, hier zitten we.
Recorder loopt. Beste geïnterviewde, gebod 1: vertel
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aag: wat willen wij betekenen?”

schap, aandacht en zelfsturing
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maar.’ Zo werkt het natuurlijk niet: je moet een heel
gesprek hebben, elkaar ervaren, en gaandeweg komen die
geboden een keer langs.
Ik begeleid besturen en toezichthouders, die heel goed weten wat er aan de hand is in hun organisatie, dus daar hoef
ik ze niet mee te helpen. Maar waar ik wel bij help, is om
de omstandigheden zo goed mogelijk te krijgen en de sfeer
veilig genoeg dat de olifant in de kamer benoemd kan
worden. Dan ontstaat er iets. Dat is die ‘ma’. Dan wordt het
tastbaar, dan kan ieder zich tot de situatie verhouden en
kom je bij de ruimte om samen aan de slag te gaan.”
Dat lijkt me een hele kunst: open te staan voor het moment en anderzijds wel een strategie, een structuur te
volgen.
“Het woord ‘strategie’ zou ik niet gebruiken. Als je ‘strategisch communiceert’, ben je ‘er’ juist niet. Dat is die ‘er’ uit
mijn titel: je wilt komen tot het punt waar alle gespreksdeelnemers er zijn. De neiging is zo groot om weer weg te
praten van waar het om gaat: in vermijden zijn wij mensen
heel erg goed. Het gaat ook niet altijd goed. Ooit bracht ik
twee schoolbesturen om tafel, die al heel lang niet tot een
echte fusie kwamen. Ik had het gevoel dat het ene bestuur
zich meer voelde dan het andere en dat het tweede bestuur dat wist, zich de calimero voelde, maar dat verhulde
met borstklopperij. Ik probeerde ze te dwingen om die
structurele ongelijkheid te benoemen. Maar het bleef bij
ambtelijke taal. Ik werd er narrig van en zei: ‘Jullie praten
eromheen!’ Dat was een fout, want natuurlijk vroegen zij:
‘Waar praten we volgens jou omheen, dan?’ Toen gaf ik
mijn analyse en zei: ‘Jullie hebben elkaar nodig!’ Het werd
stil. Ik ben niet meer teruggevraagd en de samenwerking
loopt daar nog steeds niet.”
Dat risico heb je te aanvaarden: een dialoog kan mislukken.
“Ja, je hebt nooit garanties. Ondanks het scheppen van alle
juiste omstandigheden, een veilige sfeer, ben je afhankelijk
van de ander: grijpen mensen hun kans? Soms blijft het belang om eromheen te praten te groot. Mensen veranderen
niet gemakkelijk – dat moet je beseffen als leider. Er moet
genoeg op het spel staan. Vaak vindt echte verandering pas
plaats met het water aan de lippen en een pistool tegen
je hoofd – beide tegelijk. Kijk naar Brexit: de Britten lijken
bereid hun economie met 10-20 procent te laten krimpen,
om maar niet terug te hoeven komen op een irrationeel
besluit.”
Als voorwaarden voor een goede dialoog schrijf je over gelijkwaardigheid (ondanks verschillen in positie in een
organisatie), zorgvuldige regels (afspraken daarover voorkomen ‘slordige gesprekken’) en over een concrete aanleiding of casus. Met dat laatste begin je dit boek – als gesprek met je lezer – niet.
“Inderdaad, da’s waar. Meestal begin ik in mijn werk wél met een voorval, een casus. Het heeft ermee te maken
dat ik me niet een leider voel. Ik heb het geschreven, vanuit mijn expertise als begeleider, voor mensen die wél
directeur in de zorg of op een school zijn.”
Doe het nu eens: wanneer daagde er iets dat tot dit boek zou leiden?
“Dat is de vraag die ik altijd aan andere mensen stel: wat was het moment dat…? Ik had twee aanleidingen. De
eerste is dat ik merkte dat mensen steeds minder verschil maken tussen de ‘opbrengst’ en de ‘betekenis’ van hun
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werk, hun organisatie. Ouders zien zich bijvoorbeeld in toenemende mate als ‘klant’ of ‘consument’ van een school. En
scholen gaan op hun beurt over ouders en kinderen denken
in termen van ‘marktaandeel’. Of neem een hogeschool
die zijn jaarverslag begint met een ‘winst- en verliesrekening’. Wat een onzin: een school is er niet voor om winst te
maken.

“Dynamiek is wat je werk ís. Daarin heb je te
laveren. Dat is toch prachtig?”
Dat is geld dat naar goed onderwijs dient te gaan.
Wat een school nog meer ‘opbrengt’ – voorbij de cijfers, de
cito – vinden we moeilijker te omschrijven. In krimpgebieden zie je bijvoorbeeld heel goed dat een school méér is
dan een uitstroomcijferproducent. Als er een school dreigt
te verdwijnen uit een dorp, zijn goede citoscores niet waar
mensen rouwig om zijn: dan gaat het om wat een school betekent in de gemeenschap – hoe er samen wordt opgevoed,
hoe een school mensen samenbrengt op het plein. Uit jouw
plek en je verbinding met de gemeenschap haal je als school
je legitimiteit. Je hebt je als school te bezinnen op de vraag:
wat willen wij betekenen?”
Mooi. En die tweede aanleiding?
“Ik lees vanaf 1992 managementboeken. Het eerste was The
Fifth Discipline van Peter Senge. Sindsdien is er veel bijgekomen, maar nog altijd is dat het beslissende boek voor mij.
Laloux’ Reinventing organizations, uit 2014, vond ik weer
zo’n goed boek – ik had het gevoel de opvolger van The
Fifth Discipline te lezen. Heel soms komt er iets briljants uit,
maar toch zijn er ieder jaar weer nieuwe boeken, nieuwe
auteurs die volle zalen trekken, waar iedereen ‘Ah’ en ‘Oh’
roept. Toch, als ik naar mijn advieswerk kijk, blijven de problemen hetzelfde. Ik vroeg me af hoe dat kon. Mijn werktitel was ‘Managementboek van het jaar’. Maar dat vond de
organisatie Managementboek van het Jaar niet zo’n goed
idee. De nieuwe titel is beter, gelukkig maar.”
Wat trok jou als organisatiepsycholoog ooit naar het onderwijsveld?
“Ik begon in de gezondheidszorg, maar mijn promotie
bracht me bij onderwijskunde. Ik vind non-profit interessant:
daar werken mensen die niet kiezen voor het grootste, het
hoogste, het meeste. Mensen van wie je vermoedt dat ze
waarde hechten aan de morele betekenis van hun inspanningen. Toen ik begon was dat mijn beeld van het onderwijs: hier werken mensen die een goed beeld hebben van waar ze mee bezig zijn en waarom. Maar ik merkte: veel
leraren en directeuren doen wat ze altijd deden en denken amper na over wat hun werk moet opleveren. Ik wéét
dat het beter kan en heb de hoop te kunnen bijdragen aan een blik op wat het hogere doel van onderwijs zou kunnen zijn. Wat ik in elk geval zie, is dat er de laatste jaren meer gereflecteerd wordt op doel, bedoeling en opbrengst.
Het gesprek over onderwijs wordt rijker.”
In jouw boek is alles in flux: je accepteert dat mensen vol tegenstrijdigheden zitten. Werk nooit af is. Je schrijft
hoe leiderschap geen tocht van A naar B is, maar vol cyclische bewegingen zit. Kortom: niets staat stil in de wereld
van een (school)leider: je maakt onderdeel uit van een veld in beweging. Maar in plaats van de vaste grond van
diagrammen en schema’s te bieden, nodig jij je lezer uit die beweeglijkheid te accepteren.
“Nou, meer dan als beweeglijk ervaar ik de wereld als dynamisch en complex. Dat is iets anders dan chaotisch of
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verwarrend. Ik noem het
voorbeeld van een boer,
omdat ik zelf uit een
familie van landbouwers
kom. Op het land gebeurt er elke dag wat. In
zekere zin zijn de seizoenen voorspelbaar, maar
je hebt nooit garanties.
In de wereld van organisaties is dat ook zo: het
is steeds hetzelfde, en
steeds een beetje anders.
Daar moeten we op anticiperen, in meebewegen.
Ik ken leiders die zich afvragen of die e-mailstroom ooit
ophoudt en hebben ze dan een rustige ochtend, dan is
er iemand ziek of is er een akkefietje met een kind. Die
dynamiek is wat je werk ís. Complexiteit is de kern, ook
al door een samenleving die niet stilstaat. Daarin heb
je te laveren, te kijken waar je het meest nodig bent, te
zien waar jij iets moet doen en waar je het vooral aan
anderen moet overlaten. Dat is toch prachtig?”
Laat je dan niets stollen in vastigheden?
“Zeker wel. Dat is heel handig. Eén keer per jaar een
budget maken voor je huishouden. Nadenken over wat
je meeneemt op vakantie. Regels voor goed vergaderen. Ik ben de laatste die alle structuren overboord
gooit, en laat in mijn boek ook zien wat de waarde van
gezag en macht is. Een leider erkent de hiërarchie in
zijn organisatie en gebruikt het om heldere, helpende
structuren te scheppen. Het is goed om dingen vast te
leggen, maar op het moment dat je met elkaar aan de
slag gaat, zijn er alweer dingen anders. Een leerkracht
kan dan haar voorbereide les opzijschuiven en met
tact en improvisatie doen wat nodig is, wetend dat die
voorbereide les zijn weg wel vindt. Voor een school
leider in een team geldt dat ook.”
Vroeg in je boek bespreek je ‘wie’ en ‘wat’ we zijn als
leider. Maar ook: ‘waar’ en ‘hoe’ we zijn. Die laatste
twee maak je misschien wel tot de belangrijkste voor
goed leiderschap. Kun je dat nog eens verhelderen?
“Het ‘waar je bent’ is een letterlijk: ben je je bewust dat
je hier bent? Hier, in mijn werkkamer, een beetje moe,
wetend dat ik nog iets moet regelen met mijn zoon en
met mijn vrouw. Daar tussenin zit dit interview. Maar
al die andere zaken hebben invloed, en daar komt het
‘hoe’ in beeld: als ik me niet goed realiseer waar ik ben,
kan ik afdwalen naar mijn zoon. Dan ben ik niet aanwezig genoeg. Dan stem ik niet genoeg af naar hoe jij
naar mij ‘humt’. Leidinggeven is voor negentig procent
praten met mensen. Het is van belang dat je ‘er’ bent
en hoe je er bent in het contact. Dat is een soort kwaliteit van ‘presence’, van present zijn, zoals Senge het zo
fraai uitdrukte.”
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Het lijkt zo voor de hand liggend.
“…en toch walsen we er vaak overheen. Een voorbeeld,
dat niet in het boek staat: op een studiedag is een
leraar op een vervelende manier dwars en verstorend
geweest. De rector ziet hem de volgende dag lopen
en vraagt in een opwelling of de leraar met hem mee
loopt. De rector merkt dat hij nog boos is en vraagt
zich, net voor ze zijn werkkamer inlopen, af: is mijn
boosheid nu functioneel? Hij roept zichzelf tot de orde
en vraagt: “Hoe gaat het met je, Peter?” De leraar barst
bijna in tranen uit, want er speelt van alles. Ze praten
een half uur, waarbij de hele studiedag niet meer aan
de orde komt.

“Mijn probleem met het woord ‘zelfsturing’
is zowel het ‘zelf’ als de ‘sturing’”
Daarmee was dat niet opgelost, stelde de rector, maar
ze hadden een beter begrip van elkaar gekregen. Dat
kan er gebeuren als je jezelf toestaat om ruimte te maken en je bewust te worden van het ‘er’ zijn: hoe ben ik
hier? Zou ik er ook op andere manieren kunnen zijn?
Het woord ‘zelfsturing’ gebruik je één keer. Hoe vat jij
dat op?
“Het zit niet zo in mijn vocabulaire. Ik associeer het
met ‘eigenaarschap’, wat een lelijk woord is. Of met de
combinatie van initiatief tonen en er de verantwoordelijkheid voor durven dragen, erop aanspreekbaar zijn.”
Leg uit.
“Mijn probleem met het woord is zowel het ‘zelf’ als
de ‘sturing’. Het eerste is me te individueel gericht:
niemand leeft voor zichzelf, je bent altijd in relatie en
uitwisseling met anderen. Zeker in een organisatie, wat
per definitie een verband is van mensen die samen iets
willen bereiken dat groter is dan zichzelf.
En ‘sturing’ is te directief. Je stuurt jezelf – en ook
anderen – niet. Je wordt hoogstens gegidst. Waardoor?
Door dat hogere doel, de bedoeling waar je samen
naar streeft. Misschien wordt daarmee ‘zelfsturing’ wel
een overbodig woord: mensen kunnen niet anders dan
‘zelf sturen’ – in de zin dat we autonome wezens zijn,
in staat tot verantwoordelijkheid en creativiteit. Waar
je wel op moet letten, is dat je de voorwaarden in een
organisatie optimaal houdt om die verantwoordelijkheid en creativiteit tot z’n recht te laten komen. Dan
kunnen mensen zijn wie ze zijn (‘er zijn’), en, vooruit,
laten we dat dan gerust ‘zelfsturing’ noemen.”

® zijn als leider (2018, 112 pagina’s, € 14,95) is uitgekomen bij Uitgeverij Kloosterhof, Neer.
ISBN: 9 789078 876113
Hartger Wassink is o.a. te volgen via De Professionele
Dialoog (hartgerwassink.nl) en via twitter:
@hartgerwassink.
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Zomerbezoek aan Taiwan;
Taiwanees herfstbezoek aan ons
De jenaplandelegatie is alweer een ruime maand terug
uit Taiwan. Na 12,5 uur vliegen kan de balans worden
opgemaakt van twee weken Summerschool aan zo’n 120
studenten, leraren en andere betrokkenen. Binnen het
programma was een begeleidingstweedaagse opgezet
op twee beginnende jenaplanscholen. Want Taiwan telt
nu twee jenaplanscholen.

Helpdesk startende directeuren
van jenaplanscholen
De NJPV heeft voor startende jenaplandirecteuren een
helpdesk ingericht, waarmee zij geholpen worden de pijlers van het jenaplanconcept scherper in beeld te krijgen
en deze als constructeur te kunnen toepassen. Ook dit
jaar kan daar gebruik van gemaakt worden.
Zonder heipalen bouw je geen huis en zonder pijlers
bouw je niet aan ons jenaplanconcept. Om de draagkracht van de heipalen te berekenen werkt de architect
samen met een constructeur. De daarvoor te gebruiken
parameters zijn:
• De basisprincipes met de daarbij behorende
indicatoren.
• De zes kwaliteitscriteria.
• De jenaplankernkwaliteiten met de daaruit
voortkomende essenties.
• De jenaplanessenties.
Als jenaplandirecteur ben je zowel architect van je school
als constructeur die de berekeningen maakt om het
gewenste concept te bereiken.

Er zijn ook alweer diverse nieuwe plannen ontwikkeld:
zo wordt er een begeleidingsstructuur opgetuigd ‘op
afstand’, via Skype en mail. Daarbij zal een speciale
Facebookpagina vanuit de universiteit NCCU in Taipei ter
ondersteuning worden opgezet. Vanuit de universiteit
wordt een begin gemaakt met de oprichting van een
Taiwanese Jenaplan Vereniging. De kans is groot dat in
2019 voor het derde jaar de Summerschool vanuit Nederland wordt uitgevoerd.
Aan de universiteit van Taichung wordt een bezoek- en
scholingsprogramma voor jonge Engelssprekende studenten voorbereid, dat een aantal maanden in Nederland wordt uitgevoerd. In september brengen vijftien
leraren en vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen
een bezoek aan zes Nederlandse jenaplanscholen. Voor
meer informatie, mail administratie@njpv.nl
Jaap Meijer

De kernvraag luidt: waar loop je als nieuwe jenaplandirecteur vanuit jenaplanperspectief tegenaan? We gaan
op basis van het principe van de authentieke evaluatie te
werk. Het proces bekijken vanuit positief perspectief: wat
gaat goed, waar zijn we sterk in en wat gaan we met
elkaar nog mooier maken?
Samen vormen we een landelijke stamgroep. Kenmerk
van Jenaplan is dat oudere kinderen een tutor zijn voor
de jonkies. Dat moet bij volwassenen ook lukken. Startende jenaplandirecteuren kunnen via een maatjesgesprek gebruik maken van de passie en ervaring van een
aantal afgezwaaide jenaplandirecteuren. Het zijn Peter
van Dijk, Jan Jolink, Gerrit Fronik en Ton Scheulderman.
Voor zo’n maatjesgesprek neem je contact op met Ton
via: penningmeester@njpv.nl
Ton Scheulderman
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Voor het kiezen van je eigen levens

De Taiwanese Kai Ping-school daagt uit tot zelfstu
Sherry Hsia

In Taiwan zien ouders hoe de toekomstige arbeidsmarkt ongewis is: wat gaan hun
kinderen worden in een internationaliserende, digitaliserende wereld? Tegelijk
zitten ze vast in oude Chinese denkpatronen, waarin je identiteit nauw verweven
is met je beroep. De Kai Ping-school zag dat het tijd was hun leerlingen goed te
begeleiden, tussen eeuwenoude denktradities en een open toekomst. Zelfkennis en
het leren kennen van strategieën tot zelfsturing zijn sleutelwoorden.
“Mevrouw Hsia, is dit een vervolgopleiding die u kunt
aanraden voor mijn kind als hij bij u examen gedaan
heeft? En geeft uw onderwijsprogramma voldoende
garantie dat hij daar dan ook aangenomen zal
worden?”
Lees voor de vervolgopleiding die ik moet aanraden gerust ook: ‘buitenland’ of ‘hogeschool’ of ‘trainingsinstituut’. Precies deze vragen, met alle ouderlijke bezorgdheid die erin doorklinkt, behoren tot de meest gestelde
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van vaders en moeders, als hun kind het International
Bridge Program overweegt op onze Kai Ping Culinary
School. Ik herken inmiddels de lading, die onder die
vragen ligt: “Kunt u me vertellen wat de beste school is?
Kunt u ons kind helpen daar te komen, opdat hij of zij
zo kansrijk mogelijk aan de start van zijn of haar carrière kan verschijnen?”
Die bezorgdheid is begrijpelijk: volgens een voorspelling van het Californische Institute for the Future
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spad krijg je geen cijfer

uring
niks meer weten over het werk van de toekomst dan
onze leerlingen – zelfs in de ons bekende wereld van
horeca en hospitality. Ja, er schuilt nog steeds waarheid
in de frase dat ‘wijsheid met de jaren komt’, maar kennis
over het werk van de toekomst behoort daar niet toe.
Vandaar dat wij de module ‘Lessen in onafhankelijkheid:
plannen voor je leven na school’ hebben ontworpen voor
jongeren in hun laatste jaar op onze school.
De meesten van onze leerlingen worden vakmensen in
de horeca na hun diploma. Het doel van ons International Bridge Program, dat we drie jaar geleden hebben
opgezet, is echter om leerlingen voor te bereiden op
mondiale mobiliteit, om wereldwijd vervolgonderwijs
te kunnen volgen en daar de benodigde competenties
voor op te doen. Het leeuwendeel van de leerlingen die
dit programma volgen – en hun ouders trouwens ook
– zien het heel erg zitten om in het buitenland te gaan
studeren na hun examen.

(IFTF) zijn 85 procent van de banen in 2030 nu nog niet
uitgevonden. Dat betekent dat, terwijl er ook veel werk
is dat blijft zoals het is, de beroepsbevolking van de toekomst onherkenbaar anders zal zijn dan wat de ouders
en leraren van vandaag kennen. Het vormt een bron
van zorg en onrust, vooral voor ouders die beïnvloed
zijn door de Chinese cultuur, waarin je identiteit vaak
onlosmakelijk verbonden is met je carrière.
Het traditionele Chinese denken onderscheidt vier
hoofdcategorieën van mogelijke loopbanen: je identificeert jezelf als geleerde, als boer, als (industrie)arbeider
of als zakenman. Guan Zhong, een politicus en filosoof
die tweeduizend jaar geleden leefde, beschreef die onderverdeling al en dat onderscheid zit zo fundamenteel
verankerd in onze cultuur dat – zelfs nu de moderne
wereld oneindig veel meer carrièrepaden kent – het nog
steeds deel van het gewone taalgebruik is om in deze
vier te spreken over wie je bent en wat je doet.
Een paar jaar geleden investeerde Jack Ma, de oprichter van de internetgigant Alibaba, een restaurant waar
geen menselijk personeel meer werkt. Wij zijn de eerste
generatie leraren, die onder ogen moeten zien dat wij

In ‘Lessen in onafhankelijkheid’ helpen we jongeren
hun toekomstmogelijkheden te verkennen, zonder dat
ze de druk voelen van de verwachtingen van ouders en
leraren. De module bestaat uit korte colleges en een
discussie aan het begin van de les. Daarna komen de
leerlingen één-voor-één bij mij langs, terwijl de rest
zelfstandig onderzoek doet.
De module bestaat uit drie fasen: ten eerste is er de
zelfverkenning. We beginnen met het bekijken en leren
van verschillende strategieën waarmee je onderzoek
kunt doen naar je eigen persoonlijkheid en identiteit.
Natuurlijk kom je daarbij je krachten en je zwakkere
punten tegen. Als begeleidende literatuur lezen we
onder andere ‘The Code – Five Secrets of Teen Success’
van Mawi Asgedom, een auteur die als vluchteling uit
Ethiopië naar Amerika kwam en grote bekendheid
kreeg sinds zijn afstudeerspeech op Harvard. Het boek,
en Asgedoms levensverhaal, helpen de leerlingen om
te werken aan hun ‘innerlijke’ en ‘naar buiten gerichte’
codes. Ook kijken ze opnieuw naar het ‘wensbord’ en
hun ‘visitekaartje-als-dertigjarige’, die ze eerder in het
schooljaar gemaakt hebben: hoe dachten ze toen over
hun toekomst en is er daarin iets veranderd?
Daarna, in de tweede fase, wordt de leerlingen gevraagd om eigen doelen te stellen en om hun mogelijkheden te verkennen door onderzoek te doen en te gaan
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praten met leeftijdsgenoten, met oud-leerlingen van
onze school en mensen in het werkveld. Hoe meer ze de
diepte in gaan, hoe meer we hen aanmoedigen om nog
eens naar hun doelen te kijken en ze bij te stellen waar
nodig.
De derde en laatste fase is het schrijven van een ‘plan’ –
het is een deel van hun leerreis, die lijkt op de start-up
van een bedrijfje. Ze beschrijven hun doelen voor de
korte, middellange en lange termijn, en maken er een
plan van aanpak bij: hoe kom ik aan geld voor mijn
vervolgopleiding? Wie vraag ik wanneer voor aanbevelingen? Wanneer doe ik de TOFLE-test, om mijn kennis
van het Engels te toetsen? Dat geheel komt op schrift te
staan én wordt in de klas gepresenteerd. Het mooie is
dat we de leerlingen vooral beoordelen op hun opgedane vaardigheden in zelfsturing, en niet op de acceptatiebrieven van vervolgopleidingen: als ze inzicht, groei,
zelfstandigheid laten zien in de loop van de module,
krijgen ze een hoge waardering.
Hoewel Kai Ping bekend staat als een progressieve
school, wat zich uit in ons beleid om onze leerlingen
vaak zelfstandig aan projecten laten werken, worden in
deze module de leerdoelen en criteria opgesteld door
de leraren. Om je eigen levensdoel vast te stellen en om
er de betekenis en waarde helemaal van onder ogen
te zien, vraagt intensief zelfonderzoek en een grote
eerlijkheid naar jezelf, wat nogal intimiderend kan zijn.
Er waren studenten die het interne conflict aan te gaan
hadden tussen ‘wat ik altijd dacht dat ik wilde’ en ‘wat
ik nu besef dat ik eigenlijk wil’. Anderen kwamen, na
alle uitdagingen in de module, tegenover nog grotere
dilemma’s te staan: ‘Ik kan me niet meer vinden in de
doelen die ik voor mezelf gesteld had, maar kan ik mijn
ego zodanig opzij zetten, dat ik helemaal opnieuw durf
te beginnen?’
In de eerste fase worstelden de leerlingen met de
‘onduidelijke’ beoordelingscriteria (“Dus… ik krijg géén
beter cijfer, als ik bij meer scholen toegelaten word?”),
maar ook met het stellen van hun eigen doelen. Ze
vonden het plannen van hun eigen toekomst zonder
opgelegde begrenzingen van hun leraar moeilijker
dan verwacht. Halverwege beseften veel jongeren dat,
zonder een gedegen zelfonderzoek aan het begin,
het bijna ondoenlijk is om in een later stadium goed
met hun doelen aan de slag te gaan (“Ik ben niet zo

gemotiveerd om door te gaan, omdat ik eigenlijk niet
weet of ik mijn doelen wel zo tof vind”).
Uiteindelijk ondervonden de leerlingen dat er geen
‘goede’ of ‘foute’ antwoorden zijn, als het gaat om hun
eigen leven. En hoewel je veel mensen op je pad treft
die je kunnen helpen en gidsen, is jouw levenspad uniek
en onherhaalbaar het jouwe. Je hebt je eigen weg te
gaan.
In deze snel veranderende wereld is het moeilijk voor
leraren om leerlingen te adviseren over een toekomst,
die voorbij onze voorstelling ligt. Voor leraren is
het een lastig proces om onze vaste overtuigingen,
onze verwachtingen, onze oordelen los te laten. En
de leerlingen ervaren iets soortgelijks: de weg naar
de toekomst voelt als de vrije val die jonge vogeltjes
moeten maken uit het nest voor ze goed en wel kunnen
vliegen of zeker weten dat ze dat kunnen. Onze ‘lessen
in onafhankelijkheid’ richten zich op het ondervangen
van de paniek, de angst, de bezorgdheid die je kunt
ervaren, als je op het punt staat je vertrouwde nest
te verlaten. We hopen dat, als je de kunde van de
‘zelfsturing’ onder de knie hebt, het altijd zal lukken om
je eigen koers te bepalen.

Vertaling: Geert Bors
Beeld bezoek aan Taiwan: Janny Bolink

Jonge Jenaplancontacten met Taiwan
Dit is de tweede bijdrage van schooldecaan Sherry
Hsia van de Kai Ping Culinary School. In de Taiwanse
context staat Kai Ping al bekend als een innovatieve
school, maar het team zoekt naar een nog meer
kindgerichte aanpak in denken en handelen. Het is
een van de scholen die wordt bijgestaan door het
Nederlandse jenaplannetwerk. Na twee intensieve
trainingsbezoeken van Nederlandse jenaplanners
aan Taiwan in de zomers van 2017 en 2018, brengt in
september een Taiwanese delegatie een bezoek aan zes
jenaplanscholen in Nederland. Voor meer informatie:
administratie@njpv.nl
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“Wat wil jíj?”

Een filosofische verkenning van het begrip zelfstu
Sabine Wassenberg

Twee jonge meisjes krijgen dagelijks de
mogelijkheid van hun moeder te bepalen wat zij
willen – een keuze uit talloze opties. En steevast
krijgen beide dames een driftbui. Totdat moeder de
keuzevrijheid weer inperkt. Op het schoolplein is de
kleuterjuf, die het duidelijkst de grenzen aangeeft,
de favoriet. Door hormonen bevangen pubers, nog
niet wettelijk verantwoordelijk voor hun daden,
moeten wél het vakkenpakket voor hun toekomst
kiezen. Hoe zit dat nou met het onderwijsideaal
van zelfsturing, vraagt filosofe Sabine Wassenberg
zich af, als de weg naar volwassenheid zo lang is?
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De kleuterjuf die het duidelijkst aangeeft wat de grenzen zijn van het ‘speelplein’, is de lievelingsjuf, zo gaat
de ronde.
Een vriendin van mij liet haar kinderen op een dag altijd
zelf bepalen wat ze ‘wilden’. Ze mochten naar buiten,
binnen spelen, naar een speeltuintje, een park, een
meertje, met dit speeltje, dat speeltje, muziek luisteren,
tekenen... De twee dochtertjes kregen beiden eens per
dag een zogenaamd tantrum. Onbedaarlijk gilden ze,
stampvoetend en niets of niemand kon ze kalmeren, tot
de tijd verstreken was dat het tantrum duurde. Het roer
ging om en de meisjes kregen geen keuzes meer, plus
elke dag een uurtje zelf spelen op hun eigen kamer. De
tantrums verdwenen.

Er blijft niks van de wereld meer over als je de regels
weghaalt, zo leek het vanuit kinderogen. Regels zijn
logisch en bestaan voor je eigen bestwil. Het zit in
de aard van kinderen om alle regels die ze worden
aangeleerd van jongs af aan te volgen. Zo weten ze
wat ze mogen doen en wie ze mogen zijn. Zoals op
het kleuterspeelplein.

Zelf bepalen wat je wilt is moeilijk. Op school legde
ik de filosofische vraag ‘kun je zelf kiezen?’ voor aan
groep 8. Unaniem klonk het geluid dat ze natuurlijk
altijd alles zelf kozen. Het viel me op dat ze er qua kleding allemaal ongeveer hetzelfde uitzagen.
“Jullie hebben wel toevallig precies dezelfde kleren
aan”, chargeerde ik, “heb je dat dan wel echt zelf
gekozen?”
“Natuurlijk! Het is wel mode, maar ík beslis of ik het
leuk vind”, was de stelling.
“En als je moeder of je vader iets voor je bepaalt, dan?”
Ze keken me beduusd aan. Hoezo zouden ouders iets
voor je bepalen wat jij niet wilt of niet goed voor je is?
Kinderen vertrouwen de autoriteiten.

Kinderen zitten in een lange transformatie waarin
hun eigen wil en identiteit zich losmaken van die van
hun ouders. Ook andere instanties bepalen vooralsnog de vorm van hun leven, hun activiteiten, hun
kennis en een groot deel van hun identiteit, terwijl
langzaam met de groeiende eigen verantwoordelijkheid ook zelfsturing zich begint te ontwikkelen. Voor
de wet dragen we de verantwoordelijkheid voor onze
daden pas op ons achttiende; daarvóór zijn we slechts
semi-toerekeningsvatbaar.
Toch worden jongeren geacht om zelf te kiezen welk
vakkenpakket zij voor de toekomst nodig hebben.
Geteisterd door hormonale veranderingen vergelijkbaar met een zwangerschap, leven jongeren met een
drukke agenda en leveren ze topprestaties, zonder
grip te hebben op wie ze zijn en waar het allemaal
heen moet.
Zelf kreeg ik pas rond mijn dertigste het gevoel dat
de wereld overzichtelijk was en ikzelf aan het roer sta
van mijn leven. Ergens in de lange weg daarnaartoe
is de moeilijke, filosofische, vraag ‘wat wil jij?’ een
behapbare geworden.

Het doet me denken aan een andere filosofieles waarin
we ons bogen over de vraag: “Hebben we bazen en
regels nodig om te kunnen samenleven?”
“Ja. Zonder regels is er chaos. Dan gaan mensen banken
beroven.”
“Dan zullen er geen banken meer zijn, want niemand
gaat meer naar zijn werk, want dat hoeft niet.”
“Dan bestaat er dus geen geld meer.”

In Mensenkinderen delen afwisselend Maaike
Merckens-Bekkers en Sabine Wassenberg een
filosofisch gesprek uit hun onderwijspraktijk. Onder de
naam WonderWhy verzorgen zij trainingen, schrijven
ze lesmateriaal en begeleiden ze scholen om het
filosoferen op grote schaal toegankelijk te maken voor
het onderwijs. www.wonderwhy.nl
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Ontsnappen aan de ondraaglijkheid
volwassen regels
Boekdialoog: zelfsturing in Pippi en Matilda
Berna van der Linden en Geert Bors

Kinderboeken over zelfsturing? Redacteur Berna koos Pippi Langkous en
Matilda. Hoewel Pippi larger-than-life is en Matilda een magische gave
heeft, zijn het boeken die kinderen inderdaad de weg kunnen wijzen naar
hun eigenheid, ziet ook collega-redacteur Geert. Berna: “Matilda is een hart
onder de riem in deze tijd. Hoe vaak gebeurt het niet dat ouders hun kind
verwaarlozen? Dat kinderen vermorzeld worden in vechtscheidingen?”
Geert: “Het was jouw suggestie om de Pippi Langkousserie van Astrid Lindgren en Matilda van Roald Dahl
te kiezen bij het thema ‘Zelfsturing’. Weet je nog
waarom?”
Berna: “Pippi kwam vanuit mijn beleving van vroeger.
Ik herinnerde me haar als het summum van zelfsturing:
een kind alleen op de wereld. Haar moeder is een engel
in de hemel; haar vader zit na een schipbreuk op een
onbekend eiland. Pippi woont alleen in een villa, van
waaruit ze de boel bestiert en alles waar de volwassen
wereld voor staat naast zich neerlegt, door vrolijk rebels
zichzelf te zijn.”

G: “En Matilda?”
B: “Dat is net zo’n verhaal: ook een krachtig meisje,
dat een telekinetische gave bij zichzelf ontdekt. Ze is
een voorlijk kind dat als vijfjarige al supergoed leest en
rekent, maar dan blijkt dat ze met dat brein van haar
ook objecten kan sturen – iets wat belangrijk is voor de
sleutelscène in het boek. Ik denk dat ieder kind dat zich
in de knel voelt zitten in een wereld van onsympathieke
volwassenen, zo’n soort vluchtroute zoekt – een vorm
van macht om te ontsnappen aan de ondraaglijkheid
van de wetten van de volwassenen.”
Pippi, een geval apart
G: “Zijn het goede voorbeelden gebleven, nu je ze
herlezen hebt?”
B: “Ik vond het taalgebruik van Lindgren nu niet meer
zo passen bij wie Pippi is. Het is vrij zijig geschreven.
Ik denk dat de tv-serie daar ook in nazoemt voor mij:
Tommy en Annika zijn zo ultiem braaf, helemaal als je
die vreselijke nasynchronisatie terughoort. En sommige
elementen in het verhaal zijn ook niet meer van deze
tijd: als Pippi in een wei met een stier belandt, breekt ze
zijn horens af. Je kunt iemand een loer draaien, maar nu
zou je als schrijver toch zorgen dat je de integriteit van
mens en dier wel bewaakt.”
G: “Zeker, en ook raciale referenties worden inmiddels
anders bezien. Er zijn natuurlijk meerdere Pippi’s:
Lindgren begon haar boekenreeks in de jaren ‘40,
toen de kille realiteit van oorlog en totalitarisme de
achtergrond vormde. De tv-serie uit de late jaren ’60
en jaren ’70 sluit veel meer aan bij de protesttijd van de
babyboomgeneratie.”
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“Mijn eigen welopgevoede kinderen
hebben geen schade ondervonden door
Pippi’s gedrag”, schreef Astrid Lindgren aan
uitgevers
B: “Ja, die verschillen zijn zichtbaar: de rol van
autoriteiten als de politieagenten in het verhaal
verschuift iets. In de jaren ’60-’70 sloot het goed aan
bij een algemenere opstand tegen autoritaire normen.
Astrid Lindgren was wat dat betreft in 1945 haar tijd
vooruit, al zit haar taal nog vast in die vroegere tijd.”
G: “In de Astrid Lingren-biografie Deze dag, een leven
staan passages over de ‘geboorte’ van Pippi en ook
hoe Lindgren eerst vergeefs aanklopte bij uitgevers.
Ze benoemt in een brief aan een uitgever Pippi als
een übermensch, maar dan in de oorspronkelijke
Nietzscheaanse betekenis van een onafhankelijk,
zelfsturend iemand met een hoog ethisch besef. Juist
niet zoals de nazi’s het zagen. In het boek komt ze
tegenover ‘Schterke Adolf’ te staan, een krachtpatser
uit het circus, die door de directeur met Duits accent
wordt geïntroduceerd, en die door de eigenzinnige
Pippi natuurlijk binnen de kortste keren op de grond
gewerkt wordt. Wat ik ook interessant vond: in een
podcast van SWR2 Zeitwort wordt verteld hoe Astrid
voorsorteerde op het mogelijke oordeel van een

uitgever dat Pippi gezagsondermijnend zou zijn en
daarmee een gevaar voor de jonge kinderziel. ‘Mijn
eigen welopgevoede, engelachtige kinderen hebben
geen schade ondervonden door Pippi’s gedrag’, schreef
ze met gevoel voor ironie, ‘Ze zagen direct dat Pippi
een geval apart is, dat voor normale kinderen geen
voorbeeld kan zijn.’”
B: “Ja, dat is zo: Pippi is onnavolgbaar. Ik denk dat
kinderen zich minder met Pippi, maar meer met
haar vrolijke verhouding tot de wereld-als-speeltuin
identificeren: ze staat op tegen alles wat haar – zonder
verdere uitleg – opgelegd wordt. Dat is, denk ik,
waarom Lindgren op die manier aan haar refereert
in die brief: haar boodschap aan kinderen is dat je
zelf moeten willen nadenken en dat niet alles wat
volwassenen zeggen waar is. Dat graantje zaai je wel in
een jeugdige lezer, zelfs al wordt die lezer het zich niet
meteen helemaal bewust.”
Matilda, als hart onder de riem
G: “Heb je deze boeken gelezen met jouw
stamgroepen?”
B: “Stukjes. Voor de onderbouw is het pittig. Het
past beter in groep 3-4-5. Die gaan er echt mee aan
de haal. Met Matilda heb ik meer gedaan, ook bij de
kleuters. Daarvan is de vertaling sowieso beter. Er is
in de loop van de tijd wel veel te doen geweest over
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Pippi-vertalingen. In het Frans bijvoorbeeld zijn de
al-te-ondeugende passages weggelaten. Ik ken de
Franse context een beetje door mijn twee kleinzoons
en heb het idee dat kinderen daar in het schoolsysteem
toch wat kleiner gehouden worden. Misschien heerst
er angst voor al te zelfsturende kinderen. Ik heb er
eens in een theaterstuk gespeeld, waarbij de kinderen
gemaand werden dat ze niet om ons mochten lachen,
want dat zou het stuk te veel verstoren. Da’s heel raar
spelen, als je geen respons uit de zaal krijgt!”
G: “En hoe gebruikte je Matilda?”
B: “Dat is een goed boek om kinderen te laten zien dat
het soms niet zo fijn kan lopen in je leven, maar dat er
altijd hoop is. Dat er wegen zijn om het ten goede te
laten keren. En dat je zelf een keuze hebt. Veel kinderen
reageren op problemen – bijvoorbeeld een moeilijke
thuissituatie – met stoer of juist pieperig gedrag. Veel
kinderen hebben een weg te gaan voor ze zichzelf
durven zijn. Matilda is een hart onder de riem, om de
vrijheid te leren kennen om jezelf te worden. Ik denk
dat ik Pippi al een beetje losgelaten had. Matilda lag me
meer na het hart.”
Psychiatrische diagnoses
G: “Pippi is bij ons thuis ook niet de populairste Astrid
Lindgren-creatie. Wij hebben met het hele gezin op
vakanties collectief genoten van de dappere Ronja,
van de dwarse Emiel, van de geborgenheid zoekende
Rasmus. Nu we het over larger-than-life figuren als
Pippi hebben: Karlsson van het dak begint met de
nadrukkelijke vaststelling dat het gezin op wiens
dak die buitenissige Karlsson woont de aller-dood-
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normaalste mensen denkbaar zijn.
Ik heb ook wel eens hedendaagse
artikelen gelezen, waarin figuren als
Pippi en Emiel allerlei psychiatrische
labels opgeplakt krijgen.”
B: “En dan hoort Matilda natuurlijk in
het hoogbegaafdenklasje.”
G: “Ja, precies. Is het geen beperking
dat juist ‘bijzondere’ kinderen de
hoofdpersoon zijn in deze boeken,
waarin zelfsturing een thema of
motief is?”
B: “Ooit een normaal mens
ontmoet, Geert? Iedereen heeft zijn
eigenaardigheden. Daarom was ik
blij toen het begrip ‘meervoudige
intelligentie’ zich ontwikkelde. Je
kunt je altijd wel met een bepaald
talent identificeren. Dat geeft echt
een enorme speelruimte ten opzichte
van de tijd dat kinderkwaliteiten
werden gemeten langs de lat van ‘niet
dom’, ‘niet druk’ en ‘niet onbeleefd’ zijn. Je mag nu veel
meer zijn wie je bent.”
G: “…en als zodanig een betekenisvol lid van je (stam)
groep. We hadden gisteren de eerste ouderavond van
het jaar, en het was ontroerend mooi om te horen hoe
zo veel perspectieven in een stamgroep samenkomen.
Iemand van de oudsten in de bovenbouw had gezegd:
‘Ik vind het knap hoe de nieuwe kinderen in de groep
zich al laten horen.’ En meteen had een jongste
geantwoord: ‘Ja, maar dat komt ook omdat jullie ons
dat laten doen.’”
B: “Precies daar, aan de start van het jaar, is er zoveel
mogelijk. Ik heb het ook altijd zo goed, zo zinvol, zo
vanzelfsprekend gevonden dat wij ons schoolkamp
aan de start van het jaar hielden. Dan krijgt de
groepsdynamiek de kans zich te vormen, in een
heel natuurlijke harmonie. En ook daar zetten wij
jeugdliteratuur volop in: alles in het kamp cirkelde
rondom een verhaal. We speelden hoofdstukken uit, we
lieten kinderen een nieuw verhaal bedenken dat ergens
in Ronja de Roversdochter paste. En daar begonnen we
in de onderbouw al mee: de figuren uit Pluk liepen rond
in het bos, en van Mevrouw Helderders poetsneurose
maakten we een kracht: zij veegde alle figuren
uiteindelijk terug het boek in. Je moet altijd zoeken
naar een extra dimensie: ieder boek is altijd meer dan
wat er geschreven staat.”
De hoofdjuf is een tank
G: “Naar Matilda. Dat is een boek dat meerdere sferen
kent. Het begint als een klassieke Dahl, met personen
die elkaar naar het leven staan en steeds naardere
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wraakacties op elkaar uitvoeren. Als Matilda haar
ouders – die haar amper zien staan –poetsen bakt, lijkt
het een poosje op De Griezels. Wat vind je daarvan:
wraak als de stuwende dynamiek van een verhaal?”
B: “Misschien liet ik bij het voorlezen wel dingen weg. Ik
herinner me dat de jongste kinderen wel schrokken van
die vreselijke hoofdjuf Bulstronk, die Olympisch atleet
geweest is en kinderen aan hun haar de klas uitslingert.
Maar Bulstronk is dermate vervelend – ze luistert nooit,
ze walst als een tank over kinderen heen…”
G: “…letterlijk! Haar ideaal is een school waar geen
kinderen zijn.”

“Moeders troosten. Ze lossen problemen
op’, zegt Tosca Menten, “Maar dat wil ik
helemaal niet in mijn boeken.”
B: “Haha, precies. Kinderen vinden het wel fijn als een
dergelijk kwaad overwonnen wordt. De wolf en de
zeven geitjes en Roodkapje zijn ook wraakverhalen.
Daar hebben kinderen geen moeite mee. Bovendien,
Dahl en Lindgren hebben de kinderhumor helemaal in
hun vezels zitten. De wraakacties zijn vaak over-the-top
en heel grappig. Het is iemand betaald zetten, maar
nooit op een manier die helemaal buitensporig is. En
in de filosofieles bespraken we vaak heel veel meer
opties: als jou iets gebeurt, hoe ga je daar dan mee om?
Dat kun je in een rollenspel uitspelen, je kunt nieuwe
oplossingen suggereren en uitzoeken of die werken in
de spelsituatie.”
G: “Mooi. Uiteindelijk neemt het boek een wending. Ik
was eerst niet zo blij met het magisch-realistische van
Matilda’s nieuw ontdekte gave. Maar wat tof is, is hoe
het boek de sfeer van een roman uit de tijd van Dickens
krijgt, als ze met haar lieve juf Engel meegaat naar
haar bescheiden onderkomen. Ik zag Dickens’ kritiek
op het Engelse onderwijs in Hard times bijvoorbeeld
bovenkomen. Dat maakt het ook leuk voor een groot
mens om gelaagdheden te ontdekken.”
B: “Ja. Matilda wordt op het eind ook een juf Engel: ze
krijgt eindelijk de ruimte zichzelf te zijn en dan legt ze
alle wrok af en komt er lieflijkheid, zachtheid voor in de
plaats. Haar gave – die geboren werd uit een gevoel van
onrechtvaardigheid – heeft ze dan niet meer nodig.”
G: “Daarvoor, in de sleutelscène, krijgt het boek de
spookachtigheid van A Christmas Carol.”
B: “Dat is er ook. Roald Dahl bewaakt de balans tussen
spanning en humor heel nauw. Het is vaak nét op het
randje.”
G: “Onze oudste begon een paar jaar geleden alle Roald
Dahl-boeken te verslinden. Behalve De heksen, want die
begint met een ander soort spanning – de spanning van
suggestie: de heksen zijn onder ons, maar ze zijn bijna
onmogelijk te herkennen. Dat was té eng.”

B: “Dan wordt het te reëel. Pippi plaagt Annika ook
een poos met spoken op zolder en ontkracht haar
spookverhalen dan. Dat moet ook, anders blijf je als
jonge lezer met die angst zitten.”
Geen troostende moeders in mijn boek
B: “Ik wilde je nog een citaat uit een interview met
Dummie de Mummie-auteur Tosca Menten voorleggen.
In haar boeken komen geen moeders voor en Menten
zegt daarover: ‘Moeders troosten en zijn lief. Ze lossen
problemen op. Maar dat wil ik helemaal niet in mijn
boeken. Kinderen moeten zichzelf zien te redden.
Dat is veel spannender voor het verhaal. Een leuke of
onhandige vader kan nog wel.’
G: “Kijk, dan zijn we toch weer bij zelfsturing. Heel
boeiend dat ze zo uitdrukking geeft aan wat een
verhaal nodig heeft om een hoofdpersoon z’n
ontwikkeling te laten doormaken. Anderzijds: ik
heb van onderzoeker Jory Tolkamp (zie pagina xxxx) geleerd dat zelfsturing óók alles te maken heeft
met het leren kennen en gebruiken van middelen
om koersbepalend te worden in je eigen leven. Dat
vraagt van een stamgroepleider bijvoorbeeld expliciete
instructie over het oproepen van voorkennis, waarbij
je de kinderen óók duidelijk maakt dat voorkennis
ophalen een handige leerstrategie is. Ik vind het
heel krachtig en juíst een teken van haar groeiende
zelfstandigheid, dat Matilda – wanneer ze compleet
gevloerd is door de gave die haar overkomen is – te
rade gaat bij haar lievelingsjuf. En dan, wanneer de
juf geholpen heeft, is Matilda zo sterk dat zij ook jufs
probleem kan oplossen.”
B: “Daar kan ik me in vinden. De uitdaging voor een
juf of meester – een stamgroepleider – is om de vraag
van een kind goed te zien. Ik heb stagiaires gehad die
vonden dat de kinderen niks deden, niks lieten zien.
Ze wachtten af, terwijl je de kunde en de aandacht
moet opdoen om te zien wat je aan ontwikkeling
naar boven kunt kriebelen bij een kind. Ik kreeg ooit
van een stagiaire een briefje met daarop tips hoe ik
het rustiger kon maken in mijn kring. We hadden
een geweldige filosofieles gehad, met prachtige
ontdekkingen en met alle kinderen op het puntje van
hun stoel, maar zij had alleen gehoord hoe er kinderen
door elkaar heen praatten. Ik heb afgesproken dat ik
haar briefje zou bestuderen en zij zou gaan luisteren
wat er daadwerkelijk gedeeld en gezegd werd. Ze is
uiteindelijk een van mijn beste stagiaires geworden.
G: “Is dat niet een kwestie van ervaring?”
B: “Ook. Maar ik vind dat de Pabo daar alerter op moet
zijn. Wat juf Engel voor Matilda met haar aandacht en
inlevingsvermogen betekent, is wat je voor ieder kind
– met welke talent en welke moeilijkheden ook – wilt
kunnen betekenen.”
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G: “Wat ik me realiseerde bij het lezen: eigenlijk
hebben de meeste kinderboeken de tocht naar
emancipatie, naar zelfsturing als motief. En dat terwijl
het in ons echte leven vaak zo moeizaam gaat: jezelf uit
routines halen, moed tonen.”
B: “Inderdaad. Je weet niet wat je te wachten staat
en toch moet je het aangaan. Dat ontdek ik op mijn
leeftijd nog altijd.”
Lievelingsstamgroepleider
G: “Tot slot: welk boek schuiven we in de tas van de
stamgroepleider?”
B: “Allebei. Ik zou Pippi gebruiken om situaties uit
te spelen of voor een goede filosofieles. Je kunt het
hebben over realisme. Je kunt het hebben over hoe
Pippi geworden is wie ze is. Je kunt het hebben over
wat het betekent om een kind te zijn: Tommy en

40

Annika zullen puber en volwassene worden. Pippi lijkt,
net als Suske en Wiske, veroordeeld kind te blijven.
Ieder boek, ook een sprookje, verdient het om een
inleiding of reflectie te krijgen om er een tweede laag
uit te halen.”
G: “En Matilda?”
B: “Matilda overwint een groot probleem: ouders die
haar niet zien staan en haar wezen zelfs ontkennen.
Ik vrees dat dat aansluit bij deze tijd. Niet helemaal
letterlijk maar hoe vaak gebeurt het niet dat ouders
hun kind verwaarlozen? Dat kinderen vermorzeld
worden in vechtscheidingen? Dat het gevoel van
geborgenheid van een kind wordt bedreigd? Matilda
biedt hoop, houvast. Niet omdat we allemaal telekinese
kunnen ontwikkelen, maar wél omdat er altijd een
stap te zetten is. Er is altijd wel iemand die met je wil
praten. Jouw lievelingsstamgroepleider, bijvoorbeeld.”
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Hoe een startende leraar en een
doorgewinterde juf elkaar vonden
Schoolreportage: zelfsturing en intergenerationele
co-teaching
Geert Bors

September was amper begonnen en hij constateerde dat hij muurvast liep: geen grip op de klas. Bas (25), in zijn
tweede jaar als leerkracht, meldde het bij zijn directeur, die de starter koppelde aan collega Catherine (62). En zo
gebeurde het spontaan, tastenderwijs dat de ervaren juf en de jonge hond vijftien weken lang gingen samenwerken
in Bas’ klas. Noem het co-teaching, noem het een verlengde Pabo. Catherine: “Ik vergelijk het Pabo-diploma met
zwemdiploma A: er is geen ouder die zijn kind daarmee in z’n eentje naar het zwembad laat gaan. Van startende
leraren verwachten we dat wel.”
“Hmm, ik vind ‘kwetsbaar’ niet het goede woord”, zegt
Bas Claessens (25), leerkracht in groep 4 van basisschool
De Leerlingst. Hij proeft het nog eens en verhoudt zich
tot de associaties die hij erbij heeft. “Nee, bij mij gaat het
meer vanuit… dat ik het béter wil doen. En als dat niet
lukt vanuit mezelf, dan moet ik een ander hebben om
me daarbij te helpen.”
Het was Catherine Hendrikx, 62 en leerkracht op
dezelfde school, die het woord ‘kwetsbaarheid’ net in de
mond nam. Eigenlijk om Bas een compliment te geven:
“Jij bent iemand die uit jezelf de stap gezet hebt naar
Leon [Boom, directeur van de school, GB]. En daarna heb
je ook mij toegelaten in je klas. Dát je die stap genomen
hebt, is een kracht van jou. Ik vind dat een dappere stap,

want je durft je daarmee kwetsbaar te tonen.”
Bas en Catherine zijn dit schooljaar een bijzondere
connectie met elkaar aangegaan. Bas – in zijn tweede
jaar als leerkracht, waarvan sinds dit jaar op deze
school – merkte al in de eerste weken dat hij geen
vat op zijn groep kreeg en dat de moed hem in de
schoenen zonk. Na tussenkomst van de directeur, was
het seniorleerkracht Catherine – behalve Bas’ collega,
ook opleider op de werkplek van de pabo-studenten
van de Nieuwste Pabo, Sittard – die insprong. Wat
vanuit gezamenlijke intuïtie groeide was een bijzonder
coachingstraject. Of nee, beter gezegd een ‘coteachingstraject’, zoals Catherine en Bas het nu zouden
omschrijven, waarin ruimtezoekende ervaring en jonge-
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honden-enthousiasme elkaar vonden. Gedurende vijftien
weken stonden ze samen, twee dagen per week, in Bas’
groep. Ze gaven om en om instructie, observeerden
en filmden, luchtten hun hart, wisselden ervaringen
uit, gaven elkaar de gelegenheid om individueel met
een kind te werken en bedachten kleine en grotere
didactische interventies om tot een prettig pedagogisch
klimaat te komen. Tot het voor Bas duidelijk was dat hij
zelf verder kon.
‘Denk je dat die leerling jou persoonlijk wilde raken?’
Ook nu, in een interviewsetting, met dat woord
‘kwetsbaarheid’ dat in de lucht blijft hangen, duiken
de twee als vanzelf weer de open gespreksruimte in
die hen zo vertrouwd geworden is. De aanleiding was
een aflevering van het Jeugdjournaal vanochtend, waar
een aantal pijnlijke nieuwsgebeurtenissen langskwam
– de van hun ouders gescheiden en opgesloten
migrantenkinderen in Amerika, klimaatproblematiek
– maar waaruit Bas alleen een luchtig itempje kort
klassikaal besprak.
“Soms komen nieuwsgebeurtenissen binnen en heb je
automatisch een gesprek”, zegt Bas, “Maar er zijn in
deze groep ook kinderen die niet altijd even empathisch
zijn. Een tijd geleden heb ik verteld dat mijn vader ziek
geworden is. ‘Ik ben een beetje verdrietig, want ik heb
dit gisteren te horen gekregen en ook dat het nooit meer
over gaat.’ Eén leerling reageerde meteen: ‘O, hij gaat
dus dood.’ Daar reageer ik dan niet op, want ja, dit roep
ik blijkbaar over me af bij bepaalde leerlingen. Er zijn ook
andere reacties: ‘O, echt, wat heeft hij?’”
En meteen buitelt er een tweede voorval overheen. Bas:
“Een ander voorbeeld: we komen terug van de gym op
vrijdagochtend en we zien een lijkwagen en mensen
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op weg naar de kerkdienst. Eén leerling riep: ‘Jippie, er
is iemand dood!’” In de stilte die Bas laat vallen, neemt
Catherine het woord: “En weet je waarom hij zoiets
zegt?” “Stoer doen”, antwoordt Bas meteen, en dan
met een gedachte achteraf: “…terwijl hij zich heel klein
toonde, toen zijn oma gevallen was.” Catherine: “Zou
het ook kunnen dat hij zich ongemakkelijk voelt en niet
weet hoe hij moet reageren?” “Kan”, beaamt Bas, “Maar
ik krijg dan toch het gevoel dat hij zijn klasgenoten laat
horen wat hij wel niet durft. Andere kinderen hoor ik
zeggen: ‘Kijk meester, een limousine.’ Dat is dan wel
weer grappig.”
Catherine blijft nog even bij het onderwerp: “Dat
voorbeeld van jouw vader, waarbij een kind zegt:
‘Dus hij gaat dood’, is iets dat jij persoonlijk opvat.
Denk je dat dat kind jou op dat moment wil raken?
Het kan bijvoorbeeld ook gewoon de logica van zijn
gedachtegang zijn: ziekte? Niet beter worden? O, dat
betekent dus: doodgaan.” Ja, denkt Bas hardop: zoiets
kun je inderdaad denken zonder dat het lading hoeft te
hebben. “Ik snap het heel goed”, zegt Catherine: “Het
nieuws was vers voor jou en dat maakte dat je emoties
wat dichter aan de oppervlakte lagen.” “Het kwam hard
binnen, ja”, zegt Bas: “Maar misschien wist hij niks beters
te zeggen.” “Dat kan, hè?”, vult Catherine aan: “Hij voelt
waarschijnlijk aan dat jij op dat moment niet de persoon
bent die jij als zijn meester gewoonlijk bent. Misschien
wist hij zich gewoon even niet te verhouden tot de
situatie.”
Niet de makkelijkste school
De Leerlingst is de enige school van het MiddenLimburgse dorpje Haelen, gemeente Leudal, net
boven Roermond. De route erheen voert langs de
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N273, in de volksmond ‘de Napoleonsbaan’ – een
kaarsrechte met bomen omzoomde provinciale weg,
waarvoor ieder Limburgs kind gewaarschuwd wordt.
Over kwetsbaarheid gesproken: vorige week heeft de
Napoleonsbaan nog een dodelijk slachtoffer geëist –
een leerkracht van één van de vijftien scholen van de
onderwijsstichting SPOLT, waartoe ook De Leerlingst
behoort. Het verdriet in de onderwijswereld van het
Leudal is peilloos diep: zijn vrouw is leerkracht op
één van de andere scholen van de stichting en hun
twee jonge kinderen zitten op een derde school.
Vandaag is de uitvaartdienst en nadat de klassen hun
vrije woensdagmiddag tegemoet zijn gegaan en er
een boterham is gegeten in de lerarenkamer, zijn er
meerdere teamleden naar de dienst vertrokken.
Het is een zomerse woensdag die begon met twee
keer drie kwartier meekijken in de groepen van Bas
en Catherine. Bas’ klas is vanmiddag de interviewplek.
Voor hem was deze school, dit lokaal in de ‘appendix
van de school’, vorig jaar nieuw. “Twee jaar geleden
ben ik afgestudeerd op de Pabo. Ik heb zelf eerst op
vmbo-t gezeten en wist niet meteen wat ik daarna moest
gaan doen. Ik heb de politie en de bakkersopleiding
overwogen. Het was een gesprek met een leerkracht,
die me vertelde wat er allemaal bij onderwijs komt
kijken, dat mijn interesse wekte in de opleiding voor
onderwijsassistent. En toen wilde ik nóg een stap verder:
de Pabo. Want ik had zin in de verantwoordelijkheid
die je krijgt. Kinderen helpen in een klas. Samen dingen
leren, leuke dingen doen.”
Na zijn afstuderen stond hij een jaar voor de klas in het
naburige Baexem, en solliciteerde toen op De Leerlingst.
“Mijn directeur in Baexem bereidde me erop voor dat dit
niet de makkelijkste school van onze stichting is. ‘Sta je

mannetje’, zei hij.” Als enige basisschool in het kerkdorp
(4.300 inwoners) trekt De Leerlingst een heel gevarieerde
populatie, vertelt Bas. Catherine vult aan: “Je hebt hier
alles, van sociaal zwakke milieus tot hoogopgeleide
ouders.” Nunhems, een zaadveredelaar die onderdeel is
van het chemieconcern Bayer, is bijvoorbeeld een grote
werkgever in Haelen, legt ze uit. “Ik merk dat er de
laatste jaren steeds meer op het bord van leerkrachten
komt. Ouders zijn mondig, kritisch, willen meedenken
en stellen steeds meer eisen. De Wet Passend Onderwijs
maakt intussen dat er steeds meer gevraagd wordt
van de spankracht van scholen en van individuele
leerkrachten in hun klas.”
‘Wat dóe ik hier? Waar heb ik ja op gezegd?’
In die setting kwam Bas voor een klas van 22 leerlingen
te staan – vijf meiden, zeventien jongens. “Ik merkte
meteen dat er kinderen in mijn klas zaten, die zich heel
anders gedroegen dan wat ik acceptabel vind. Na twee
weken had ik geen grip meer op de groep. Alles wat ik
aan les kon overbrengen was meegenomen. Ik was er
constant politieagent, en dan kwamen ouders ook nog
verhaal halen – met nog net de stoom niet uit hun oren.”
Hoe het er die dagen uitzag? “Kinderen hadden een heel
korte spanningsboog. Ik kon met sommige leerlingen
geen oogcontact maken. Er was een jongen die letterlijk
met stoelen en tafels door de klas gooide [deze leerling
is later naar speciaal onderwijs gegaan, GB]. Kinderen
reageerden continu op elkaar. Als ik hier de lijn van
irritatie of ruzie doorgeknipt had, ontstonden er daar
weer twee. Er waren leerlingen die weigerden mee te
doen aan een toets. Ook als ik afspraken gemaakt had
met hun ouders deden ze het niet. Wat doe ik hier? Waar
heb ik ‘ja’ op gezegd?, vroeg ik me af.”
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Een jonge idealistische leerkracht dreigde zo maar uit te
vallen. En zo kon het komen dat directeur Leon Boom de
ingeving kreeg Catherine te vragen om Bas bij te staan.
Catherine Hendrikx kwam in een heel andere tijd het
onderwijs in: “Ik kom uit een echte onderwijsfamilie.
Mijn moeder, mijn beide opa’s en veel zussen van mijn
vader stonden allemaal voor de klas. Als oudste van vier
meisjes speelde ik altijd schooltje. Ik was de juf en mijn
zusjes moesten luisteren. Ik heb nooit over een ander
beroep getwijfeld.” Na de pedagogische academie
waren er eind jaren ’70-begin jaren ’80 geen banen. “Op
twee vacatures in Haelen reageerden 251 sollicitanten. Ik
was één van de twee mensen die een baan kreeg. Ik ben
nooit meer weggegaan.” De laatste tien jaar is Catherine
zich ook gaan ontwikkelen als schoolopleider op de
Pabo Sittard. “De begeleiding van leraren-in-spé vind ik
geweldig en dus toen de vraag van Bas kwam, ben ik er
enthousiast ingestapt.”
‘Als ik een kind niet gezien heb, is dat mijn fout’
Catherine: “Mijn eerste ingeving was om niet zozeer
te kijken naar wat Bas nodig had – hij is afgestudeerd,
had een jaar in Baexem gewerkt – maar om te kijken
wat de groep nodig had.” Bas: “Die eerste dag ben
je achterin gaan zitten en zijn we op het eind van de
dag gaan praten. Jij luisterde vooral, ik luchtte mijn
hart.” “Ja, dat staat me zeker bij. En ik vroeg toen of
ik de volgende dag de rekenles mocht geven. Ik vind
het bijzonder dat je dat meteen toestond.” Beiden
vertellen hoe er meer lucht in de klas kwam. “Ik
genoot”, zegt Bas, “ik vond het mooi hoe de
kinderen zich gedroegen.” En zo gingen de
twee leerkrachten steeds vaker met elkaar
in overleg; probeerden ze met elkaar te
achterhalen wat in de interactie of hun
houding maakte dat een moment
goed verliep of juist ontspoorde.
Catherine, die veel van de leerlingen
nog kende uit hun kleutertijd, was
het meteen zaak te gaan bouwen
aan de relatie. Voor Bas was nu
juist dát het heikele punt: hoe
graag hij dat ook wilde, het
werken met de hele groep gaf
hem daar de speelruimte niet
voor. En dus spreekt hij veel in
termen van orde, van kaders,
van een beloningssysteem met
‘minion-muntjes’, van een klas die
veel herhaling nodig heeft en van
op zijn strepen staan, als hij over
zijn verhouding tot de klas praat.
“Kinderen die veel aandacht vroegen,
kregen die aandacht. Van die kinderen
kon ik van alles vertellen – van wat ze
in hun weekend deden tot wie ze kwam
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ophalen. Intussen waren er stillere kinderen van wie ik
helemaal niks wist. Daar voelde ik me schuldig over. Ik
ben een gevoelsmens en ik vind dat iedereen gezien
moet worden. Als ik iemand niet gezien heb, is dat mijn
fout.”
“Dat zei je meteen”, zegt Catherine, “‘Er zijn kinderen
die ik tekortdoe, omdat er een paar te veel van me
vragen.’ Als leerkracht ben ik ervan overtuigd dat je door
een goede band met je kinderen het verschil maakt. Ik
zag bij Bas dat die intentie er was – dat die kracht, dat
gevoel er zat. We moesten gaan bouwen aan de ruimte
om daar bij uit te komen.”
Die ruimte schiep het tweetal onder andere door
Catherine lessen te laten overnemen, waardoor Bas de
tijd kreeg om de ‘overgeslagen kinderen’ in zijn klas
beter te leren kennen. “Dat werkte goed”, zegt Bas, “Ik
groet mijn kinderen bij de deur. Dan krijgt de één een
boks en de ander een high-five – ik moet het wel precies
goed doen natuurlijk. Dan hebben we lol samen. En zo
krijg je iedere dag wel iets mee van ieder
kind: je hebt ze al gezien bij de
deur. Aan het eind van
de dag kan ik het
dan nog
even
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persoonlijk maken: ‘veel plezier bij je zwemfeest, hè?’
Het is fijn dat ik dat in oudergesprekken ook terug hoor:
‘Mijn kind voelt zich op z’n gemak bij jou.’ Dan denk ik:
missie geslaagd om iemand echt te zien en van iedereen
iets te weten. Dat hoort ook zo, vind ik: ik moet elke
ouder iets kunnen vertellen over hun kind.”
Over dobbelstenen, littekens en vlaggetjes
Vanochtend was het warm in de groep van Bas. De
ventilator stond zachtjes aan. En, zo zegt hij nu met
de zelfbewuste intonatie van een belegen grap:
ook de “ARKO – Alle Ramen Kunnen Open”. Na het
Jeugdjournaal, volgde een herhaaloefening van spelling.
Bas liep alle stappen een voor een door, vroeg soms een
kind om een oefening in eigen woorden uit te leggen –
ook om hier en daar een afdwalende leerling terug bij de
les te trekken.
Opmerkelijk is een moment dat Bas het te onrustig
vindt worden en merkt dat hij zijn stem te veel moet
verheffen: hij klapt hard in zijn handen. De
kinderen doen het collectief
na. Klaarblijkelijk de
afspraak voor:
nu serieus,
terug

naar stilte. Wanneer de klas aan de slag gaat met de
herhaalopgaven, valt op hoezeer de tempo’s van de
leerlingen uiteen liggen. Een paar kinderen zitten al
ver in een plusboek, terwijl er ook kinderen zijn die
meermaals hun dobbelsteen op vraagteken moeten
leggen. Een van de jongens, die zijn werk zichtbaar
moeilijk vindt, is degene die gevraagd wordt de gast-vanvandaag naar juf Catherine te brengen. Ja, hij weet de
weg wel. Buiten het lokaal onderhoudt hij de bezoeker
over gym (zijn lievelingsvak) en over hoe hij dat diepe
litteken op zijn elleboog gekregen heeft. Een puike
gastheer – dat had Bas goed gezien.
In het lokaal van Catherine zit de kleuterklas van zo’n
18 kinderen in de kring. Ze werken over reizen. Met het
prentenboek ‘Ga je mee op reis?’ in jufs hand hebben
ze de jonge globetrotter Boris en zijn hond Basje
gevolgd. Catherine vraagt de klas naar de verschillende
vervoermiddelen, de verschillende landen en hoe het
er daar uitzag. Intussen prikt ze een vlaggetje in een
landkaart: de laatste van de twaalf bestemmingen van
Boris en Basje.
In de kring zit een jochie – een jonge kleuter – die
een paar keer bij de kaart komt kijken en Engelse
landsnamen voorleest. Als Catherine de landkaart
daarna overzichtelijk op de vloer legt, komt hij weer
van zijn plek en hurkt bij de kaart. De juf neemt hem
improviserend mee in haar uitleg – alsof hij er volgens
afspraak was gaan zitten, zodat zij beeldend kon laten
zien waar je allemaal wel en niet mag zitten, als
iedereen in de klas dadelijk de kaart van dichterbij
mag komen bekijken – de uitstekende spijkertjes
zijn namelijk scherp! Het jongetje laat zich
voor-naast-achter de kaart positioneren en
gaat daarna kalm weer op zijn stoel zitten.
De Pabo als zwemdiploma A
“Het is een jongetje dat vermoedelijk
een vorm van autisme heeft”, legt
Catherine ’s middags uit. “Hij leest
al vloeiend. Misschien is hij ook
wel hoogbegaafd. Ik heb mijn
manieren gevonden om met
hem om te gaan en dan krijg ik
heel veel van hem terug. Zo’n
moment is een kwestie van
fingerspitzengefühl. Met hem
lukt me dat goed; mijn duopartner
zal dat bijvoorbeeld met andere
leerlingen weer hebben. Als ik
mijn eigen kinderen, die nu dertig
zijn, vraag wie ze zich herinneren
uit hun schoolloopbaan, hebben ze
het over de leraren die een relatie met
je aangingen en die duidelijkheid en
veiligheid boden.”
Precies dat kan Bas zich niet heugen
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uit zijn eigen onderwijs: “Ik zat in België op school,
waar het behoorlijk strikt was. Ik ben nooit een leraar
tegengekomen naar wie ik als kind nog eens toe ging
om iets persoonlijks te vertellen. Dat relatiegevoel
heb ik eigenlijk alleen maar gehad met mijn mentor
in het laatste jaar van de Pabo. Ik ben blij dat me dat
overkomen is, want het is zó belangrijk.”
Het gesprek verschuift naar de relatie die je als
startende leraar nog moet opbouwen, terwijl je je
gelijktijdig geconfronteerd ziet met een hele klas,
en hun ouders. Dat vraagt – voor de behoeftes van
leraar en klas – om kaders en afspraken. Binnen die
afspraken komt dan de beweegruimte om dichter bij
het pedagogische, het relationele te komen, stellen
Bas en Catherine allebei. Catherine: “Ik vergelijk het
behalen van een Pabo-diploma met een zwemdiploma
A: er is geen ouder die zijn kind met diploma A in zijn
eentje naar het zwembad laat gaan.” Om de metafoor
door te trekken, stelt ze dat B ‘basisbekwaam‘ en C
‘vakbekwaam’ is. “Bij A ben je startbekwaam; je kent
alleen de basistechnieken, maar kun je jezelf niet
redden in onbekende, onverwachte situaties. Van
startende leraren verwachten we dat wél. Een pabostudent die ik half juli de hand schud bij het behalen
van het diploma, zie ik bij wijze van spreken zes weken
later hier en dan ben ik alleen nog maar de coach aan
de zijlijn.”
Wat wij deden bleek een naam te hebben: co-teaching
In haar coachingsopleiding noemde Catherine haar
samenwerking met Bas weleens. “Dat wat jullie gedaan

hebben, daar is een boek over”, appte toen een collega:
Co-teaching van Sandra Koot. “Ik heb het in één ruk
uitgelezen. En inderdaad, heel veel in dat boek hadden
wij – improviserend, intuïtief – gedaan.” Er waren al die
weken van modelling, van het filmen van lessen (‘vooral
met een focus op de gezichten van de kinderen. Ik zag
terug dat er helemaal niemand betrokken was bij een
nakijkles!’, zegt Bas). Er waren creatieve invallen om de
aandacht te trekken. Er waren zoektochten naar kleine
behulpzame instrumenten. Neem het houtblok waarop
de boomlange Bas ging staan, om nog wat imponerende
lengte te winnen. “Ik wist dan: nu móet ik er staan. En
de klas wist: nu is het menens. Ik heb het maar een paar
keer gebruikt en daarna lukte het ook wel zonder blok.
Nu dient het als opstapje voor kinderen om beter bij het
bord te kunnen.”
Catherine stelt dat de kinderen in Bas’ klas veel
verschillende onderwijsbehoeftes hebben en dat Bas veel
bereikt heeft. Het proces heeft hen beiden geholpen:
“Co-teaching is méér dan coaching. Het was een actief
meenemen van mijn ervaring in de groep. Met al mijn
jaren in het onderwijs kan ik de stof van groep 4 dromen.
Als er iets nieuws komt voor de klas, kan ik al inschatten
waar de pijnpunten zullen liggen. Een leerkracht die veel
minder ervaring heeft, kán dat nog niet weten.” Waar
het vooral níet om ging, stelt ze verder, was dat Bas haar
oplossingen overnam: “Er is niet maar één stijl, maar één
mogelijkheid.” Bas: “Ja, jouw ervaring was belangrijk,
maar vooral ook dat jij onderdeel werd van de praktijk.
Dat is zo anders dan wanneer een buitenstaander ‘tips en
trucs’ komt geven.”

De context: hoge uitvalsrisico’s in de eerste jaren van het leraarschap
Er zit een hoog risico voor uitval, burn-out en demotivatie in de startfase van het leraarschap, zo laat bijvoorbeeld
hoogleraar Paulien Meijer zien: ze spreekt over transformatief leren vanuit een crisiservaring en laat heel herkenbaar de
schakeringen in houding en stemming zien waar een beginnende leraar in zijn of haar eerste jaren vaak doorheen gaat.
De Leerlingst is geen Jenaplanschool, maar Bas en Catherine bieden wél een fraai voorbeeld van zelfsturing. Heel
graag zouden zij zien dat hun samenwerking de status van een pilot kreeg, op weg naar een systematisch aanbod voor
startende leraren binnen het scholenverband SPOLT. CvB-directeur Gérard Zeegers – geportretteerd in Mensenkinderen
157 met zijn boek over het nieuwe toezichtskader – is enthousiast: “Waar ik zelf door werd getroffen is de ogenschijnlijk
vanzelfsprekende wederkerigheid. Als we met co-teaching aan de slag gaan, dan is het van belang om elk koppel de
kans te geven die wederkerigheid te ontdekken. Mijns inziens ligt daar de sleutel tot succes en wordt ‘co-teaching’ geen
instrumentele ingreep.’
De samenwerking geeft praktisch invulling aan drie van Zeegers’ wensen: 1) ambitie stimuleren in teams en bij individuele
leerkrachten; 2) de kennis en expertise van oudere leerkrachten duurzaam en betekenisvol blijven inzetten; en 3) het
koesteren van out-of-the-box-ideeën op de scholen. SPOLT zoekt momenteel of er structureel een aantal ervaren
leerkrachten een dagdeel per week vrij geroosterd kan worden voor een intern scholings-/coachingsaanbod van 6-7
startende collega’s per jaar. Deze schoolreportage verscheen eerder op 17 juli op de site van het NIVOZ.
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Ik ben woorddoof: ik versta sommige woorden niet
“Homo!”
Verrast keek ik achterom. Dat was een scheldwoord dat
ik al een hele tijd niet had gehoord. Onder welke steen
had ik de laatste tijd gelegen? Een steen waaronder
‘Papageno’ me even weinig deed als ‘homo’.

half-betrapte glimlach reageerde. En dat het een half uur
lang effect zou hebben.
Het is maar in welke cultuur je leeft en de wapens die je
binnen zo’n cultuur leert gebruiken. Dat is geen gebrek
aan zelfsturing. Dat is machteloosheid.

Wat zou mij raken? Stel dat iemand mij ‘oneerlijk’ of
‘onoprecht’ zou noemen, dan zou bij mij het bloed uit
mijn wangen trekken. Dan zouden mijn handen zich
reflexmatig een nanoseconde tot vuisten ballen. Met
zelfsturing zou ik me herpakken. Is dat niet het kenmerk
van volwassenen? Zij hebben geleerd zelfverantwoordelijk
voor hun eigen daden te zijn.

En toch moest ik de verdediging van het jochie
beantwoorden. Wat kon ik hem teruggeven? Moest hij
voortaan maar ‘Rododendron!’ roepen? Natuurlijk niet.

Haast slapstickachtig, alsof de Dikke of de Dunne
achteromkijkend tegen een lantarenpaal aan liep, draaide
de wat spichtige leerling zich om en ontdekte daar mij: de
leerkracht. Hij keek triomfantelijk. Zijn woord had effect
gehad.
Maar zijn triomf smolt. Hij leek zich al schrap te zetten
voor de preek die ik nu waarschijnlijk zou gaan afsteken.
Zijn hangend bonkige schouders staken haast door zijn
kleren heen. De teleurstelling droop langs die schouders
naar zijn witte handen en lekte krachteloos op de vloer.
“Maar bij ons op voetbal …”, begon hij alvast zijn
verweer, nog voor ik iets gezegd had. In gedachten
maakte ik de zin af: “…zeggen ze het wel.” Voor mijn
geestesoog zag ik schreeuwende omstanders die de
mannetjes op het voetbalveld op een nare manier
probeerden te motiveren. Stel dat ik deze omstanders
op de vingers zou tikken met: “Zeg, u motiveert deze
kinderen op een nare manier”, zou ik dan doel treffen?
Waarschijnlijk bereikte ik meer door hen toe te roepen:
“Niet schelden, …homo!” Waarschijnlijk kreeg ik dan een
norse blik. Maar nog waarschijnlijker dat iemand met een
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“Hoe heet je?”, vroeg ik hem. “Mark!”, zei hij met zijn
ogen op de grond gericht. “Ik heb je net zien voetballen
Mark. Dat doe je goed”, verzon ik. Het hoofd werd iets
opgetild. “Je lijkt me een aardige jongen, Mark.” De
ogen keken me aan. Er waren voorzichtige blosjes op zijn
wangen verschenen. Ik wilde doorlopen.
“Hè?”, reageerde hij duidelijk verbaasd. Ik draaide me
nog een keer naar hem om: “Sommige mensen zijn
kleurenblind. Die kunnen bijvoorbeeld de kleur groen niet
zien. Ik ben woorddoof: ik kan sommige woorden niet
verstaan. Ik vind dat erg handig.” Ik lachte hem toe en liep
drie passen door, keek om zag het ventje teruglachen naar
me. Breed: hij had me begrepen en hij was niet verloren
geraakt in ons ‘gesprek’.
Wie zelfsturing van kinderen vraagt moet hen vooral
nieuwe en andere oplossingen bieden. Maar cultuur is
sterk. Wie lukt het om 90 minuten lang een complete
bloemlezing over zich heen te laten komen zonder te
reageren? Is dat gebrek aan zelfsturing?
Arjen Tabak
Arjen Tabak is onderwijskundige, leerkracht van een
plusklas, Pabodocent en eigenaar van het bedrijf
Onderwijs doe je Samen
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