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“Leer ze op
hun eigen kompas
„
te varen!

COLUMN //////////////////////////////////////////////////////////////////
Zet vier vakmensen uit verschillende geledingen van het onderwijs aan tafel
Job Christians

Leren
worstelen…

O

veral ter wereld is de opdracht van het onderwijs
hetzelfde; een proces organiseren waarin jonge
mensen onder de verantwoordelijkheid van een
of meerdere leraren kennis, vaardigheden en gewoonten leren om zelfstandig verder te kunnen
bouwen aan hun eigen leven en dat van anderen.

Overal ter wereld kent het onderwijs uitdagingen, ook dat is
vergelijkbaar. In Nederland en België kennen we de problematiek van het tekort aan professionals; in Finland worstelen
ze met de grote instroom van (kennis)migranten; in Wales
implementeert men een nieuw nationaal curriculum en in
Zuid Afrika (maar ook vele andere ontwikkelingslanden) hopen leraren iedere ochtend dat al hun leerlingen de weg naar
school vinden.
Overal ter wereld zijn er experts, wetenschappers en betrokkenen die uitdagingen aan de kaak stellen, oplossingen bedenken of praktijken onderzoeken. Het zijn veelal zeer betrokken
ouders, bestuurders, onderzoekers, beleidsmakers, leraren,
ondernemers, die stuk voor stuk streven naar het beste onderwijs voor elke leerling.
Maar nergens ter wereld is een passend antwoord op wat
werkt in elke situatie of voor elke leerling… en precies dat
is hetgeen dat lesgeven zowel krachtig, lastig als uniek
maakt. Niets werkt overal, maar overal werkt wel iets. Dat
is de schoonheid van het vak. In het groot als het gaat over
landelijke aanpakken en beleid, maar vooral in het klein. In
het klaslokaal, in de interactie tussen leraar en leerling. Daar
speelt iedere dag een waardevolle ‘worsteling’ die bijdraagt
aan het leerproces en de ontwikkeling van leerling en leraar. In
die worsteling zoeken we de balans tussen zelfstandigheid en
afhankelijkheid, tussen kennis en vaardigheden en tussen nu
of misschien toch een volgende keer.

en de gemene deler van de passie voor hun vak is de oprechte interesse in
de mensen met wie ze werken. Het maakt niet uit of dat achtjarige kinderen
zijn of studenten die hun eigen weg vinden in de wereld.

D

DOOR FLOORTJE DEKKERS

e wil om jonge
mensen te begeleiden naar waar ze
willen zijn, om te
begrijpen waarom
ze doen wat ze
doen, ze met gepaste dwang of
juist in vrijheid hun dromen zoveel mogelijk te laten najagen:
dat is wat het vak van leraar of
docent zo mooi maakt.
Een relatie opbouwen
Investeren in de relatie met leerlingen blijkt essentieel. Zowel
Merel Satimin, docente Nederlands en zorgcoördinator VMBO
op Het Baken in Almere, als Dirk
Megens – Leraar van het jaar
MBO 2019 – zijn pakweg de
eerste tien weken van het jaar
bezig om een band te smeden
met hun leerlingen. Merel: “Ik
ben dan bezig om alle zieltjes
in mijn klassen te doorgronden.
Ik laat leerlingen merken dat ze
voor alles bij me terecht kunnen. Zit ik ergens fout, dan ga
ik in gesprek en bied ik zo nodig
excuses aan. Ik deel ook dingen
over mijn eigen leven. Langzaam bouw je dan samen iets
op. Een van de leerlingen zei
me laatst: ‘Bij u heb ik nooit het
gevoel dat u zich béter voelt’.”

Perfect zal het nooit zijn, maar we moeten er altijd naar
streven. Perfectie ontstaat bij de omarming van de imperfectie… Dus als we de worstelingen op elk niveau zien als een
onderdeel van dat streven, dan zijn we misschien voor een
heel groot deel heel dicht bij die perfectie.
Ik nodig iedereen die werkzaam en lerende is in en rond het
onderwijs uit om in de eerste volle week van oktober de
schoonheid en waarde van het vak zichtbaar te maken. Om
het onderwijs dat we met elkaar realiseren te vieren en daarin
vooral te erkennen dat leren van iedereen en alle tijd is. Het
onderwijsproces is nooit klaar, perfect of voorspelbaar. Dus
probeer, faal, ontdek, lach, geniet en worstel. Leren doen we
dan vanzelf.
Job Christians
Bestuursvoorzitter Stichting Nationale Onderwijsweek
Dirk Megens

Dirk, reken- en economiedocent
bij ROC Nijmegen, beaamt dit:
“Je moet leerlingen echt een
beetje voor je winnen. Ik weet
altijd waar mijn studenten
vandaan komen en zorg dan dat
ik iets van die omgeving weet;
de plaatselijke kroeg of voetbalclub. Of ik weet iets over hun
hobby’s. Ik begin ook altijd met
een luchtig thema, marketing
bijvoorbeeld, en de ingewikkeldere onderwerpen bewaar ik
voor later in het schooljaar. Ik
merk vaak dat ze willen werken
voor mij als docent, in plaats
van voor het vak.”
Merel herkent dat: “Ik merk dat
mijn leerlingen op het VMBO,
meer nog dan havisten en
vwo’ers, vooral denken aan nu.
Ook oorzaak-gevolg-relaties
leggen ze moeilijk. Een van de
leerlingen die bij mij kwam met
problemen, was op dat moment veel meer gebaat bij een
oplossingsgericht traject buiten
school. Maar voor haar voelde
daaraan deelnemen als een
mislukking. Ze bleef op school
onder bepaalde voorwaarden
en ze begrijpt inmiddels dat
ik het écht goed met haar
voor heb. ‘Ok, juf’, zei ze, ‘Ik ga
proberen voor u naar school te
komen.’ Daarin zit voor mij de

schoonheid van het vak. Ik
werk met kinderen die vaak een
onstabiele thuissituatie hebben.
Betrokken ouders zijn helaas in
de minderheid. Hoe waardevol
is het dan als ik iets kan doen
waardoor een leerling verder
komt of een positieve draai
geeft aan zijn leven?”
Betrokken en veeleisend
José Huibers heeft een heel andere leerlingenpopulatie; ze is al
33 jaar theatervormingsdocent
bij ArtEZ (de Hogeschool voor
de Kunsten) in Arnhem. “Bij mij
geldt juist: de student moet het
voor zichzelf doen en niet voor
mij. Ik leer hun hun eigen strategie te ontwikkelen. Om vanuit
hun ideeënwereld iets concreets neer te zetten, in de vorm
van hun producties. Daarin
leggen ze hun ziel en zaligheid
en dat maakt hen kwetsbaar.
Ik ben me ervan bewust dat er,
nadat ik ze begeleid heb, toch
ergens een punt komt waarop
ik ze moet gaan beoordelen. En
dat punt van kritiek dat ik dan
misschien geef, blijft soms te
erg hangen en dat is zonde.”
“Studenten vinden me heel
betrokken, maar ook veeleisend. Dat klopt. Ik ben oprecht
nieuwsgierig naar wie ze zijn en
wat ze willen. Ik verwacht van
hen een eigen kwaliteitsstempel, niet dat ze een kunstje dat
ik ze voorhoud gaan nadoen.
Laatst vond ik een kaartje
terug van een oud-student. Ze
bedankte me, was erg blij, maar
ze schreef ook het gevoel te
hebben dat ze me ergens had
teleurgesteld. Dat was niet zo.
Ik heb haar nummer nog en ik
ga bellen om dat op te helderen. Feit is dat ik als docent
objectief moet kijken, mijn
eigen smaak moet uitschakelen
en het oordeel gepast moet
brengen. Ik heb hiervoor een
Master gevolgd: ‘Toetsen en
beoordelen van interdisciplinai-
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“Als leraar doe
ik ertoe”
Jose Huibers

re artistieke processen’, want ook ik
blijf me graag ontwikkelen.”
Tjeerd van den Elsen was Leraar
van het Jaar Primair Onderwijs in
2017. Hij staat inmiddels niet meer
voor de klas, maar als specialist
radio-educatie werkt hij nog steeds
in het onderwijs. “Ik heb liefde voor
het leraarschap en voor het radio
maken. Via Radiorakkers, mijn eigen
bedrijf, combineer ik deze twee op
een unieke manier. Het is voor leerkrachten lastig om vat te krijgen op
spreek- en luistervaardigheid. Met
nieuwe en eenvoudigere technologie voor radio en podcast lukt dat
steeds beter. Dat is mijn ding. Ik
voel me nog steeds leraar, omdat ik
kinderen laat creëren en ze nieuwe
vaardigheden leer. Neem digitale geletterdheid; door radio of podcasts
te maken, leren kinderen kritisch
luisteren en kijken. Niet alleen naar
hun eigen product, maar ook naar
wat ze in de media consumeren.
Leuk onderdeel van mijn werk is dat
ik kinderen opleid tot radiocoach
(zodat ze kunnen opnemen, monteren, nieuws lezen) en dat zij het
hun leerkracht weer leren. Kinderen
hebben vaak de moderne techniek
sneller onder de knie en zijn minder
bang om iets fout te doen. Voor mij
is het belangrijk om iets van mezelf
in mijn werk te leggen. Ik sta dan
misschien niet meer dagelijks voor
de klas, maar ik kan voor nog veel
meer kinderen iets betekenen.”
Aansluiting vinden
De manier waarop je lessen aanbiedt, bepaalt in grote mate het
succes van je bereik. Rekenen is
niet altijd even ‘sexy’, weet Dirk.
Maar met zijn videokanaal ‘Meneer
Megens’ maakt hij erg populaire
instructiefilmpjes. Ook in zijn lessen
probeert hij altijd aan te sluiten bij

de wereld van zijn studenten: bij
ouderenbegeleiders rekent hij met
beschikbare bedden en bij de koks
met recepturen. Merel vult aan dat
ze sec een methode volgen geen
docentschap vindt. “Sluit aan bij
de wereld van je leerlingen, dan
bereik je ze sneller en beter. Maak
materiaal zelf. In plaats van de klas
tekstdoelen voor te kauwen, ga ik
de stad in om samen tekstsoorten
en -doelen te fotograferen. Starten
bij het station en eindigen bij Mc
Donalds met een ijsje.”
Dirk vult aan: “Ik treed veel meer op
als coach. Constant kennis overdragen is verleden tijd. Ik geef kort
instructie en ga gedifferentieerd
verder in kleine groepen. Wat ik mooi
vind, is dat ik er als leraar echt toe
doe. Ik kan wezenlijk iets betekenen
voor jongeren, iets voor hen veranderen. Zie ik raar gedrag, dan weet
ik dat er vaak meer aan de hand is.
Soms blijkt iemand te mantelzorgen
voor beide ouders. Of vaders zaak is
net failliet. Ik heb wel eens een stage
geregeld, intern op een vakantiepark,
zodat die student én een leerzame
stage had én even weg was uit de
onrust thuis.”
Merel neemt over: “Ik ben gestart in
het PO. Maar ik houd van ontwikkelen, vernieuwen en dacht dat ik mijn
ei beter kwijt kon in het VO; daar
waren bovendien grote tekorten. Ik
startte met een paar heftige klassen
en dat was zwaar. Constant tempo
in de lessen houden, steeds iedereen
betrekken, anders was ik ze kwijt.
Een soort topsport, zo voelde het.
Maar als het dan lúkt om te boeien,
geeft dat een kick. Laatst zag ik
in een winkel een oud-leerling van
me en die zei: ‘U was mijn leukste
docent ooit; u was altijd eerlijk tegen
ons.’ Ik was vooral verbaasd, maar

ook trots. Trots op mijn vak dat
zorgt dat mensen hun eigen weg en
richting leren vinden.”
José vult aan: “Vroeger was het een
en al uitzenden, wat je deed als docent. Nu gebeurt lesgeven veel meer
in interactie, heerlijk. Wat ik wel
merk is dat je als docent helpend
bent ingesteld en gewend bent om
de autoriteit te nemen; studenten
zijn gewend om die ook meteen aan
je uit te besteden. Tegelijkertijd ben
ik juist heel erg vóór het geven van
meer eigenaarschap aan de student.
Dat is nog wel eens lastig, maar het
is wél waar het om gaat in het onderwijs; leer ze op hun eigen kompas
varen!”
Stel leraar centraal
Tjeerd besluit: “Als leerkracht geef
je leerlingen het vertrouwen dat
ze er mogen zijn. Ik wil benadrukken dat je als leerkracht datzelfde
vertrouwen verdient. En leerlingen
eigenaarschap geven? Natuurlijk,
maar als leerkracht moet je ook
eigenaarschap krijgen van de
schoolleiding. Bekijk samen wat
een school nodig heeft, verzamel
daar de juiste mensen omheen en
ga dat gewoon doen. Stel daarbij
de léraar centraal. Als die gelukkig
voor de klas staat, volgt de rest van-

Merel Satimin

zelf.” Zijn advies aan collega’s? “Er
voor elkaar zijn. Werkplezier bestaat
voor meer dan 30% uit ‘het leuk
hebben met elkaar’. Maak zelf een
feestje van die veelzijdige, uitdagende baan.”

ADVERTENTIE

Wat denk jij?
Draagt leren schrijven bij aan
taalvaardigheidsontwikkeling?
En hoe zit dat bij typen?

Schrijven met de hand levert een betere herkenning van de vorm van letters op
dan het leren van letters met behulp van typen. Een goed ontwikkelde vormherkenning van letters draagt bij aan beter lezen en schrijven. Terwijl typen het
werkgeheugen kan ontlasten tijdens het schrijven en teksten daarmee over het
algemeen van hogere kwaliteit zijn dan handgeschreven teksten.

Lees meer hierover op kennisrotonde.nl.
Of stel zelf jouw onderwijsvraag!
de kennisrotonde is het online loket voor de
beantwoording van vragen uit het onderwijs
met kennis uit onderzoek.
Tjeerd van den Elsen
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Amersfoort:

Nationale
COLUMN //////////////////////////////////////////////////////////////////
Onderwijsstad
Werken aan de
2020-2021
toekomst

T

oen de mensheid vijf- of zesduizend jaar geleden
het schrijven en lezen onder de knie kreeg, heeft
dat geweldig bijgedragen aan de continuïteit van
die mensheid. Er kon vanaf toen worden voortgebouwd op wat eerder was bedacht en uitgeprobeerd. Maar ik ben ervan overtuigd dat het
gebeurde in combinatie met wat er daarvoor al lang geweest
moet zijn: het verhaal. De sage, de legende, de gelijkenis,
ze hebben in alle culturen een rol gespeeld en doen dat nog
steeds. In mijn ogen is het verhaal nog altijd het krachtigste
communicatiemiddel dat er is, althans, zo heb ik het in mijn
leven ervaren. Sterker dan powerpoint. Sterker zelfs dan
muziek, hoewel die er ook mag zijn.

Wethouder van Onderwijs Fatma Koşer Kaya is trots op het feit dat in
Amersfoort het kind centraal staat in woord en daad. “Het onderwijsveld
en alle maatschappelijke partners werken samen aan de ontwikkeling
van kinderen en jongeren. Professionals zijn zich er bewust van dat hun
inzet en onderlinge samenwerking in dienst staat van de kinderen en
jongeren uit Amersfoort en de regio.” Het resultaat mag er zijn, zo blijkt
ook uit de toekenning van de titel Nationale Onderwijsstad 2020-2021.

Zeg tegen een kind ‘er was eens…’, en je hebt meteen de volle
aandacht. Dat geldt niet alleen voor een kind, trouwens.

DOOR MARION VAN WEEREN

We hebben in de voorbije halve eeuw tal van pogingen tot
onderwijsvernieuwing langs zien komen. Goede en slechte.
In deze verzakelijkte, op winst gerichte samenleving schijnen
sommigen te denken dat iemand die onderwijs geeft alleen
kennis moet bijbrengen, of nog erger, alleen de plek moet
aanwijzen waar kennis is te vinden. Met name het studiehuis was me een gruwel. De leraar die slechts fungeerde als
richtingaanwijzer voor kennis: daar en daar kun je het vinden,
zoek het verder zelf maar uit.

Breed aanbod
Amersfoort herbergt alle vormen
van onderwijs: voorschool, primair
onderwijs, voortgezet onderwijs,
mbo, hbo en een universitaire opleiding. Het biedt bovendien een rijke
spreiding aan van onderwijsconcepten en denominaties (protestants-christelijk, rooms-katholiek, reformatorisch, islamitisch et cetera).
Koşer Kaya: “We hebben een breed
onderwijsaanbod, waardoor onze
inwoners de best passende school
voor hun kinderen kunnen kiezen.
Daarnaast maakt de schaal van
Amersfoort het mogelijk om elkaar
goed te kennen en regelmatig te
spreken, wat de onderlinge samenwerking vergemakkelijkt. Bovendien
wordt er samengewerkt met partijen
rond het onderwijs: wijkteams, welzijnswerk, kinderopvang, GGD, bibliotheek, sport en Scholen in de Kunst.
Alle partners hebben bijgedragen
aan het gemeentelijke onderwijs- en
jeugdbeleid dat is vastgelegd in het
Uitvoeringsprogramma Jeugd en
Onderwijs.”

De leraar zonder het verhaal? Hoe zit het dan met de betekenis, de schoonheid, die kennis geeft? Zitten aan de voeten
van Gamaliel, het is nog altijd van toepassing. Ik zou nooit
wis- en natuurkunde zijn gaan studeren zonder de inspirerende leraren die ik in die vakken heb gehad in het voortgezet
onderwijs.
Ik ben door mijn vader opgevoed met Latijnse en Griekse
spreekwoorden. Waarom hield hij daar zo van? Hij had op het
gymnasium in Utrecht les in de klassieke talen gehad van de
ijselijk strenge rector, dr. Hengeveld. Maar als meneer Hengeveld in de klas Homerus voorlas, kreeg hij tranen in zijn ogen
en dan zei hij: ‘let er maar niet op, jongens, ik word weer nat,
het is ook zo mooi.’ Zulke tranen deden mijn vader heel wat
meer dan een bladzijde van de Ilias uit zijn hoofd leren.
Het leraarschap is een prachtig vak. Je werkt aan de toekomst. Je mag helpen betekenis geven aan het leven van
veelal jonge mensen. In de natuur leren zoogdieren hun jongen enkele elementaire vaardigheden. Het leven van mensen
is rijker. Kennis, kunsten, humor, verdieping, betekenis. Al
deze elementen spelen een rol bij onderwijs.
Er is veel nagedacht en geschreven over de verhouding
tussen nature en nurture. Hoe die ook moge zijn, ik ben ervan
overtuigd dat de houding, het voorbeeld, de inspiratie van de
leraar een niet te onderschatten rol speelt bij de ontwikkeling, ook de morele ontwikkeling, van jonge mensen.
Jan Terlouw

Joost Kentson is bestuurder van de
Meerwegen scholengroep en beaamt het beeld dat wethouder Koşer
Kaya schetst: “Wat ik in Amersfoort
onderscheidend vind, is de enorme
integratie van het aanbod dat gekenmerkt wordt door diversiteit. In
Amersfoort staat de samenwerking
in het teken van onderwijskwaliteit.
Het gaat om het kind en de student.
We zien dat zij beter worden van de
samenwerking binnen het onderwijs
en met het aanbod om de onderwijs-

“We werken
samen aan
betere kansen
voor onze
kinderen”

keten heen. Er is zelfs sprake van
een ‘uitstralingseffect’: er ontstaan
mooie samenwerkingsinitiatieven
tussen vmbo, mbo en bedrijfsleven.
Los daarvan zijn we blij met een
enthousiaste, goede wethouder die
de keuzes durft te maken en haar
schouders eronder zet.”
Integrale aanpak
Kentson roemt de schaal en ligging
van Amersfoort: “Amersfoort is een
stad met de bijbehorende stadse
problemen en oplossingen. Maar
je ruikt hier ook de Veluwe met de
bereidheid samen te werken, met

Joost Kentson
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wijsstad past Amersfoort nu meer
dan ooit! We hebben de afgelopen
jaren grote ontwikkelingen doorgemaakt en richten ons vizier ook
nu weer op het onderwijs van de
toekomst. Vanuit de basis die er is,
ontstaan steeds nieuwe initiatieven
en verbeteren we het bestaande. De
titel Nationale Onderwijsstad is een
kroon op ons werk. Het biedt ons de
gelegenheid om lokaal en landelijk
mooie voorbeelden uit te wisselen,
maar ook om zowel inspiratie naar
Amersfoort te halen als anderen te
inspireren. Wij beschouwen dit als
een bevestiging om gezamenlijk
verder te bouwen aan het onderwijs
van de toekomst.”
Joost Kentson drukt zich uit in
soortgelijke bewoordingen. Hij
voegt daaraan toe: “In het onderwijs
hebben we zorgen over het imago
van ons beroep. Wat we vooral niet
moeten doen is achterover leunen
en wachten tot anderen het oplossen. Met deze titel zetten we niet alleen Amersfoort aantrekkelijk op de
kaart als Nationale Onderwijsstad,
maar brengen we ook het onderwijs
positief onder de aandacht.”

Fatma Koşer Kaya

elkaar rekening te houden en samen
dingen voor elkaar te krijgen.” En dat
gebeurt doelgericht, geeft wethouder Koşer Kaya aan: “Het belangrijkste doel van de samenwerking
is beter onderwijs en betere kansen
voor onze kinderen en jongeren. We
zorgen er samen voor dat kinderen
een doorgaande leerlijn kunnen volgen. Amersfoort kiest bewust voor
een integrale aanpak waarin onderwijs en (preventieve) jeugdhulp
verbonden zijn. We kunnen hiermee
de ontwikkelkansen van kinderen
vergroten.”
Voorbeelden zijn er genoeg, zegt
ze: “Onze ABC’s: samenwerkingsverbanden in de wijk waarin
kinderopvang, scholen, welzijn en
andere partners samenwerken. En
de onderwijszorgarrangementen
waarin we jeugdhulp in de school
organiseren. Of de bibliotheek die
taalactiviteiten organiseert op de
kinderopvang, in het primair en
voortgezet onderwijs en het mbo.
Bovendien bundelen schoolbesturen
onderling hun krachten. Zo besloten
de schoolbesturen van het voortgezet onderwijs om gezamenlijk een
vmbo c.q. school voor praktijkonderwijs te exploiteren.”
Onderwijshuisvesting
In Amersfoort heeft zich dankzij
de goede samenwerking tussen de
schoolbesturen en de gemeente ook
een andere vooruitstrevende ontwikkeling voltrokken: de zogenoemde
doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting. Daardoor hebben
de scholen nu de ontwikkelingen in
huisvesting in eigen handen.
Kentson schetst het proces dat eraan voorafging als volgt: “Het begon
met jaren van langzaam aftastend
naar elkaar toe kruipen. Totdat we
een gesprekstoon en manier van op-

ADVERTENTIE

“We zijn bezig met
onderwijs en vermijden
bestuurlijke drukte”

schalen vonden waarin het effectief
samenwerken is. Dat doen we nu
tweeëneenhalf jaar. We hebben geinvesteerd in onze relatie en hebben
een goede overlegstructuur zonder
dat het een overlegcircus is. We zijn
bezig met onderwijs en vermijden
bestuurlijke drukte ten koste van alles. Er is vertrouwen. Mede daardoor
is de gemeenteraad akkoord gegaan
met de doordecentralisatie van de
onderwijshuisvesting, een besluit
waar ze zich veertig jaar aan verbindt. Dat gegeven vertrouwen gaan
we als onderwijs ook waarmaken”.
Wethouder Koşer Kaya voegt toe:
“We zijn trots op de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting,
waarbij de gemeente onlangs de
verantwoordelijkheid voor huisvesting heeft overgedragen aan de
schoolbesturen po en vo. In Amersfoort is een sfeer ontstaan waarin
partijen elkaar wat gunnen, vanuit
de overtuiging dat samenwerking
winst oplevert voor onze jeugd.”
Onderwijsstad
Amersfoort zal de titel Nationale
Onderwijsstad 2020-2021 met verve
dragen, zo valt uit de reacties af
te lezen. Wethouder Fatma Koşer
Kaya: “De titel Nationale Onder-

Omdat een lees- of
spellingprobleem
talent nooit in de
weg mag staan!
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Onderwijsadvies
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Wilt u kansen
creëren voor
leerlingen bij wie lezen
en/of spellen een
uitdaging vormen?
Neem dan contact
met ons op!
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MC Agora Nijmegen

In vertrouwen naast de leerling lopen
Alle drie komen ze uit een onderwijsfamilie en zijn
ze eigenzinnig. Als team zijn ze complementair.
Bevlogen gaven ze afgelopen schooljaar vorm aan
MC Agora. Een terugblik.
DOOR MARION VAN WEEREN

Z

elf zeggen Sanne van
Drenth, Tom Linssen
en Roelant Wijngaards
dat ze het heus niet
alleen gedaan hebben. Voor hen is MC
Agora een community van kinderen,
ouders, coaches en Montessoricollega’s. Daar zit een kern van
waarheid in, maar met zijn drieën
waren ze wel degelijk degenen die
het eerste jaar van MC Agora in
Nijmegen vorm gaven. Ze blikken
terug aan de hand van enkele
vragen.
Wat heeft jullie bewogen om
Agora-coach te worden?
Sanne: “Ik heb altijd meer gewild
dan waar ruimte voor was. Agora-onderwijs was en is voor mij
een opluchting: er bestaat dus
onderwijs dat ruimte geeft aan alle

potentie die in kinderen zit. Het
raakte me in mijn kern: dit is wat ik
altijd zocht. Ik ben hier als een vis
in het water. We werken integraal
met het kind en er is tijd om met
hen in gesprek te gaan.”
Tom: “Hier op het Montessori
College was ik altijd al bezig met
onderwijsontwikkeling. Met onder
andere Roelant maakte ik, in
navolging van onze directie, een
onderwijsreis naar de essential
schools* in New York en Boston.
Ik voelde de bevlogenheid van
die Amerikanen bij me binnenkomen. Ik herkende het, maar dacht
altijd dat ik moest voldoen aan
de regeltjes. Agora zag ik meteen
voor me. Ik ben Agora-coach, maar
allereerst leraar, in de zin van het
ambacht. Coach ben ik, omdat we
niet doceren.”

Roelant: “Tom, Stephan Haukes
(sectordirecteur vmbo op het
Montessori College in Nijmegen,
red.) en ik hebben er hard voor
gevochten om MC Agora zo snel
mogelijk van de grond te krijgen. In
de VS heeft het community-gevoel
me het meest geraakt. Leerlingen
die elkaar inspireerden en hielpen,
die samen opereerden en hun eigen
leerweg volgden. Bij MC Agora is
iedere dag anders. Onze leerlingen
moeten zelf nadenken, starten,
reflecteren en daarvan leren. Dat is
moeilijk, maar ook interessant en
verrassend.”

Sanne van Drenth werkte
vier jaar in het po voordat
ze de overstap maakte naar
Rebound, waar jongeren
tijdelijk extra ondersteuning
kregen voor hun schoolwerk
en gedrag. Ook startte ze
haar eigen bedrijf als trainer
en coach. Vervolgens
werkte ze nog vier jaar als
intern coach en trainer aan
de professionalisering van
docenten op een vmbo-school.
Tom Linssen ging in de
laatste fase van de pabo
aan de slag in het vmbo op

Hoe heeft MC Agora jullie visie
op het leraarsvak beïnvloed?
Tom: “Het heeft me bevestigd in
wat ik zie als het voornaamste doel
van onderwijs: kinderen klaarmaken om zich te kunnen redden in
de wereld. Als je zorgt dat kinderen in zichzelf geloven, kunnen
ze realistische doelen stellen en
alles bereiken wat ze willen. We
voelen en krijgen de ruimte om met
leerlingen een individuele route uit
te stippelen.”

het Montessori College in
Nijmegen. Een school waar,
zo zegt hij, “we doen het
met elkaar, we staan naast
het kind” in het dna zit. In de

Roelant: “Veiligheid bieden en
vertrouwen geven is in het Agora-onderwijs extra belangrijk. Je
moet oog hebben voor het kind en
proberen de handleiding te begrijpen. Geen oplossingen aanbieden,
maar vragen stellen, inspireren
en prikkelen. Kinderen maken een
brede ontwikkeling door. Als coach
bewaar je het overzicht voor de
leerling.”

negen jaar dat hij hier werkt
heeft hij de opleiding tot leraar
aardrijkskunde afgerond.
Roelant Wijngaards werkt
al meer dan 13 jaar in het
onderwijs, waarvan tien op
het Montessori College in
Nijmegen. Hij was daar naast

Hoe omschrijven jullie de rol van
de Agora-coach?
Sanne: “In het Agora-onderwijs
staat de leerling centraal als mens.

Het gaat over oprechte aandacht,
nieuwsgierig en oordeelvrij zijn,
meebewegen en afstemmen. De
een geef je ruimte, terwijl je bij de
ander de duimschroeven aandraait.
Je handelt vanuit vertrouwen, leert
de kinderen het zelf te doen en zelf
hulp te vragen. Eigenlijk dus in vertrouwen ernaast lopen zonder hun
hand vast te pakken.”

docent Engels de laatste jaren
ook kernteamcoördinator in de
onderbouw van havo / vmbo-t.

Wat hebben jullie het afgelopen
jaar geleerd?
Roelant: “In het begin kon ik
ongeduldig zijn en wilde ik naar de
leerlingen toe om hen te helpen.
Gaandeweg het jaar ben ik geduldiger geworden. Mijn vertrouwen
is gegroeid. Daarnaast werkten we
met drie coaches in één ruimte.
Bewust en onbewust pik je veel van
elkaar op. Feedback voelde niet
als kritiek, maar als verbeterpunt.
Ik heb niet eerder zo professioneel
samengewerkt als het afgelopen
jaar.”

Sanne van Drenth, Roelant Wijngaards

Tom: “Ik heb geleerd specifieker
feedback te geven op proces en
inhoud. En van het Frans Fabertraject, een traject voor didactisch
coachen, heb ik geleerd de juiste
vragen te stellen.”

en Tom Linssen

*De essential schools in
de VS zijn scholen waar
de pedagogiek en niet
de didactiek leidend is.
Het onderwijs wordt
om de leerlingen heen
georganiseerd. Kinderen
leren zichzelf kennen en
leren zich te verbinden met
FOTO: PATRICIA REHE
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Sanne: “Samenwerken met Tom
en Roelant, en erachter komen dat
we als team complementair zijn,
was winst. We moesten onszelf
voor elkaar openstellen en leren
omgaan met momenten waarop
we het niet meer wisten. Terugkerende incidenten in de groep
leerden we te vertalen naar ‘de
groep vertelt ons iets, wat kunnen
wij inzetten?’ Het voornaamste
is misschien wel dat we geleerd
hebben mild te zijn. Voor onszelf,
elkaar en de leerlingen.”

De Nationale Onderwijskrant is een uitgave
van Stichting Nationale Onderwijsweek.
Overname uit deze uitgave op welke
Fotografie: Shutterstock, tenzij anders vermeld. wijze dan ook is uitsluitend toegestaan
met bronvermelding en na schriftelijke
toestemming van de uitgever.
Advertentie-acquisitie: Recent, Prins
Hendrikkade 77B, 1012 AE Amsterdam.
Telefoon: 020-3308998, e-mail: ray@recent.nl.
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Een nieuwe school
bouwen door de
bril van de leraar
De Alan Turingschool is georganiseerd volgens de Enigmakwaliteitsaanpak. Met deze werkwijze is de werkdruk verminderd.
Heldere processen, schrappen wat overbodig is en het ontwikkelen
van vakmanschap staan centraal.
DOOR MARION VAN WEEREN

A

lan Turing kraakte in de Tweede
Wereldoorlog de versleutelde
berichten die de Duitse marine
aan haar onderzeeboten stuurde.
Hij deed dat met een multidisciplinair team van medewerkers. De
zogenaamde Enigma-code was complex. Hij
kon worden ontcijferd door het gedachtecollectief dat Turing met zijn team vormde. Met het
breken van de code verkortten ze de oorlog.
Martin Bootsma en Eva Naaijkens kregen van
een Amsterdams schoolbestuur de kans om
een bestaande school over te nemen. Het doel:
een school vormgeven volgens het door hen
ontwikkelde concept waarin de leraar centraal
staat. Ze vernoemden hun school naar Alan
Turing en hun kwaliteitsaanpak naar de code
die hij met zijn team kraakte. “Als gedachtecollectief bouwen we aan een school die zeer goed
onderwijs geeft aan kinderen”, schrijven ze in
hun boek En wat als we nu weer eens gewoon
gingen lesgeven?
Enigma
De Enigma-kwaliteitsaanpak bestaat uit twee
sporen: het ene gericht op vakmanschap en
professionaliteit, het andere op het inrichten
van de basis van de kwaliteitsaanpak. Voor
het inrichten van die aanpak wordt gewerkt
met ‘ambitiekaarten’ en ‘kwaliteitskaarten’. De
kaarten geven helderheid en rust. Wat vrijkomt
is tijd om als leraar actief bezig te zijn met het
ontwikkelen van je vakmanschap.
In hun boek schrijven Eva Naaijkens en Martin Bootsma: “Op ambitiekaarten staat wat je
als school wilt bereiken, welke stappen je zet
om daar te komen en wat je daarvoor nodig
hebt. De kwaliteitskaarten beschrijven over het
algemeen eenvoudige, alledaagse situaties en
geven aan hoe je als schoolteam hieraan vormgeeft.” Volgens hen zijn vier ambitiekaarten een
must: die voor rekenen, taal, sociale veiligheid
en burgerschap, en kwaliteitszorg. Het maximum aantal kaarten blijkt in de praktijk op
tien te liggen. Op de ambitiekaarten kijk je als
school vier jaar vooruit.
Martin Bootsma: “Met de ambitiekaarten
bepaal je waar je nu staat, waar je over vier jaar
wilt zijn en wat daarvoor nodig is. Je jaarplan
maak je door de relevante passages uit de
ambitiekaarten samen te voegen. Tussentijds

evalueer je. Een duidelijke koers zorgt er bij ons
voor dat we voor de komende drie à vier jaar
bijvoorbeeld al weten welke scholing we gaan
aanbieden. We zijn niet gevoelig voor hypes,
maar werken aan het borgen van duurzame
ontwikkeling. We willen het zo organiseren dat
mogelijke mutaties in het team de koers van de
school niet beïnvloeden.”
Eenvoudig systeem
De kwaliteitskaarten beschrijven de standaardprocessen binnen de school. Martin Bootsma:
“Het standaardiseren van een proces heeft
zin als het waarde toevoegt en prioriteit heeft.
Het moet het gemak van leraren bevorderen of
het onderwijs moet er beter van worden. Wij
hebben onze school georganiseerd dat er geen
afleidingen zijn van het primair proces. Leraren
hebben optimaal de tijd om les te geven.” Hij
vervolgt: “Een basisschool is een eenvoudig
systeem. Dat moet je niet complex maken met
managementlagen. Wij hebben op school geen
bouwcoördinatoren, maar wel expert-leraren.
Zij leiden een professionele leergemeenschap
(PLG). Vergaderen hebben we tot een minimum
beperkt: dat doen we alleen als het zinvol is.
Leraren komen bij ons op school juist regelmatig bij elkaar op de inhoud.”
“Eva en ik hebben gekeken naar wat leraren
nodig hebben om hun vak optimaal uit te
oefenen. Door processen te stroomlijnen en te
standaardiseren, schakelen we de waan van
de dag uit. Leraren krijgen optimaal de tijd om
goed werk te leveren en zich te ontwikkelen.
Daar profiteren leerlingen van. Ik geloof niet
dat je talent moet hebben als leraar. Ik denk
dat iedereen een goede leraar kan worden door
te oefenen en met voldoende begeleiding”,
aldus Martin.

FOTO: DORIEKE FOTOGRAFIE

Martin Bootsma is
teamleider en leraar op
de Alan Turingschool
in Amsterdam. 25 jaar
geleden koos hij na zijn
studie politicologie voor

Haalbare kaart
In Amsterdam is het lerarentekort een groot
probleem, maar op de Alan Turingschool
gaan al drie jaar geen mensen weg. Startende
leraren – de school heeft twee lio-plekken worden zorgvuldig begeleid en behouden voor
de school. Je school zo organiseren dat je de
schoonheid van het vak de ruimte geeft. Met
Enigma blijkt dat op de Alan Turingschool een
zeer haalbare kaart.

het basisonderwijs. Hij
was Leraar van het Jaar
in het primair onderwijs in
2011. Van 2011 tot 2014
was hij lid van de jury
Excellente Scholen.

leraren? Martin Bootsma: “In de kern zijn wij
als leiding dienend aan leraren en leerlingen.
We brengen leraren met elkaar in contact
en hebben de tijd om samen met hen heel
goed onderwijs te geven. Als een ambitie- of
kwaliteitskaart actueel is, bijvoorbeeld als de
rapportgesprekken eraan komen, sturen wij
die naar onze collega’s. Elke ochtend vragen
we onze leraren: hoe gaat het met je, wat heb
je nodig, wat kan ik voor je doen? Als we hen
kunnen helpen door een stapel toetsen na
te kijken, doen we dat. Het draait om actieve empathie, om je gezien en gewaardeerd
voelen.”
Meer informatie over de Enigma-kwaliteitsaanpak is te
vinden in het boek En wat als we nu weer eens gewoon

Hoe draagt de schoolleiding bij aan het
ervaren van de schoonheid van het vak door

gingen lesgeven? van Eva Naaijkens en Martin Bootsma,
uitgegeven door Uitgeverij Pica, www.uitgeverijpica.nl.

ADVERTORIALS

Beeld en Geluid op school
Dit schooljaar introduceert Beeld en Geluid het compleet nieuwe
onderwijsplatform Beeld en Geluid op school. Hiermee krijgen
leerkrachten gratis én exclusief toegang tot een enorme collectie
educatieve beeld- en audiofragmenten waarmee zij hun lessen
kunnen verrijken.
DOOR CATHELIJNE VAN WINGERDEN-JANSEN

Hoog tijd voor een effectieve
aanpak van leesproblemen!

H

et percentage jongeren van 15 jaar met een taalachterstand is in de
afgelopen jaren sterk toegenomen: van 11,5% in 2003 naar 17,9% in
2015*. Een zorgelijke ontwikkeling omdat jongeren met een taalachterstand een groot risico lopen om de laaggeletterden van de toekomst te
worden. Tegelijkertijd zien we dat het aantal leerlingen met de diagnose ‘ernstige enkelvoudige dyslexie’ (EED) in het basisonderwijs (7,7%)
en het aantal leerlingen en studenten met een dyslexieverklaring in het vervolgonderwijs (6-19%) boven de wetenschappelijk berekende verwachting van 3,6% ligt.
Deze cijfers geven de noodzaak van een ‘Integrale aanpak Leesproblemen, Laaggeletterdheid en Dyslexie’ klip-en-klaar aan. Lexima werkt met een bewezen effectieve aanpak
die bovenschools wordt ingezet. Met deze aanpak werken scholen evidence-based aan
het voorkomen van leesproblemen door de inzet van het interventieprogramma Bouw!
Daarnaast bieden scholen adequate hulp door de inzet van remediërende en compenserende software. Met de inzet van Alinea of Read&Write kunnen leerlingen met
dyslexie zelfstandig functioneren op hun eigen niveau.
Een integrale aanpak levert veel voordelen op in leerrendement, tijd en geld. Goed
nieuws voor alle betrokkenen, maar vooral natuurlijk voor leerlingen met dyslexie. Zij
krijgen een eerlijke kans om hun talenten maximaal te ontplooien.
*OESO, PISA rapport

Met ICT het onderwijs makkelijker, leuker en sneller maken
dat is waar Cloudwise zich dagelijks voor inzet.
Veel scholen kennen Cloudwise van
het COOL platform. Dit platform
geeft leerkrachten de tools om
makkelijk de regie en het overzicht
over de klas te versterken. Ook
hebben leerlingen met één inlog
toegang tot alle educatieve
materialen. Doordat je in de cloud
werkt, heb je je bestanden altijd en
overal bij de hand. Naast het COOL
platform is complete ontzorging
ook mogelijk op het gebied van
beheer, hardware en trainingen.
Nieuwsgierig?
Neem contact op voor vrijblijvend
advies of een gratis een
demonstratie van het COOL
portaal: T 085 273 6124 of
info@cloudwise.nl.

cloudwise.nl

T

ot voor kort konden docenten
voor audiovisueel materiaal
terecht bij Beeld en Geluid via
twee verschillende portals:
voor het basis- en voortgezet
onderwijs was er Teleblik en
voor het hoger en academisch onderwijs
Academia. Omdat deze systemen verouderd
waren, wordt er nu een compleet nieuw
onderwijsplatform gelanceerd dat volledig
voldoet aan de wensen van deze tijd. Hoofd
Onderwijs en Mediaprofessionals Julia
Vuytopil: “Dankzij ons nieuwe platform
Beeld en Geluid op school krijgen docenten
makkelijk toegang tot onze enorme collectie
archiefmateriaal. Het enige wat je als onderwijsinstelling hoeft te doen, is je aanmelden
via de website. Doordat al het materiaal
speciaal geselecteerd is voor onderwijsdoeleinden weet je wie de afzender is, dat het
legaal is, altijd online blijft staan en geschikt
is voor de leeftijd van jouw klas.”

Veel exclusief materiaal
Alle NOS Jeugdjournaals en Journaals,
maar ook programma’s als Keuringsdienst
van Waarde, documentaires en historisch
materiaal zijn straks terug te vinden op
de portal. Julia: “Er worden zoveel mooie
programma’s gemaakt, het is zonde als
die maar korte tijd beschikbaar zijn. Het
voordeel van Beeld en Geluid op school is
dat, doordat wij speciale afspraken hebben
gemaakt met de omroepen, er ook heel veel
archiefmateriaal te vinden is dat niet via
NPO Start of NPO Plus terug te kijken is.”
Makkelijk zoeken
Docenten kunnen zelf op trefwoord zoeken en de filmpjes vervolgens streamen
of de link toevoegen aan hun lesmateriaal, maar ook aangeven waar ze naar op
zoek zijn, waarna Beeld en Geluid een
selectie maakt passend bij de aanvraag
van de leerkracht. Julia: “Iedereen weet
dat de werkdruk in het onderwijs hoog
is, zo maken we het voor docenten nog

makkelijker. Zeker ook voor professionals
die nog niet heel mediawijs zijn. Stel een
biologieleraar is op zoek naar materiaal
over celdeling, dan stellen wij content
samen over dit specifieke onderwerp. De
docent hoeft het pakketje alleen maar te
implementeren in zijn of haar les.”
Toegang tot alle content
Zo’n 200.000 onderwijsprofessionals maakten gebruik van de platformen Teleblik en
Academia. Dit aantal zal naar verwachting
fors toenemen, onder meer vanwege de
nieuwe privacywetgeving en doordat het
Europese beleid met betrekking op auteursrecht steeds verder wordt aangescherpt.
Zo is YouTube straks aansprakelijk voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dat gebruikers uploaden. Julia: “Daarnaast krijgen
wij van docenten vaak terug dat ze YouTube
overweldigend vinden en het lastig vinden
om op dit sociale medium betrouwbare
content te vinden. Ik denk daarom dat er nog
een heel grote groep professionals is die niet
op de hoogte is van het feit dat wij als Beeld
en Geluid audiovisueel materiaal veilig én
beschikbaar stellen voor de toekomst.”
Voorbeeldlessen
Het nieuwe onderwijsplatform blijft volop
in ontwikkeling doordat er dagelijks
nieuwe content wordt toegevoegd. Ook
zullen er ter inspiratie voor docenten
voorbeeldlessen worden gemaakt, zoals
nu bijvoorbeeld over het klimaat en over
het puberbrein. Julia: “Wij hopen veel
inzichten te krijgen van gebruikers. Want
ons streven is om Beeld en Geluid op
school perfect te laten aansluiten op wat
het onderwijs nodig heeft.”
Het onderwijsplatform:
www.beeldengeluidopschool.nl
Alle onderwijsactiviteiten van Beeld en Geluid:
www.beeldengeluid.nl/opschool

‘Beeld blijft langer hangen dan tekst’
De voordelen voor scholen:
Lage kosten, flexibiliteit en nieuwe innovaties
binnen het onderwijs.
Verzekerd van alle expertise die je nodig hebt.
Gecertificeerd door Google om scholen te helpen
met de professionalisering van medewerkers.
Scholen geven Cloudwise maar liefst een 8,6!
Dankzij de vriendelijke, behulpzame Cloudwisers.

Annemijn van Leersum is mediacoach en
leerkracht bovenbouw op OBS De Sleutel
in Schalkhaar. Annemijn: “In de bovenbouw
gebruik ik elke dag wel een filmpje ter
ondersteuning van mijn lessen wereldoriëntatie.
Dit doe ik omdat ik geloof dat leerlingen de
stof beter onthouden als ze eerst iets lezen
en het dan nog een keer zien en horen.
Beeld blijft langer hangen dan tekst. ”

Kwaliteit en veiligheid vinden we belangrijk.
We zijn niet voor niets ISO gecertificeerd.

De Nationale Onderwijsweek is trots op de samenwerking met haar partners in het onderwijs en de media.

DE SCHOONHEID VAN HET VAK

DE SCHOONHEID
VAN HET VAK
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Stichting NIVOZ sterkt leraren en schoolleiders bij
de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Op
NIVOZ-platform hetkind – een van de vier pijlers gebeurt dat via een dagelijkse stroom aan verhalen,
blogs en artikelen. Ze zijn aan praktijkervaringen
onttrokken, inspireren en/of legitimeren en zetten
aan tot dialoog en gesprek (verbinding). Hoe zit dat
bij jou, hoe is dat bij mij?
Op de volgende pagina’s leest u een aantal
online publicaties die de redactie van NIVOZ ter
beschikking heeft gesteld voor deze onderwijskrant,
binnen het thema Durven, doen en doorgaan.
Zie ook www.nivoz.nl
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Het prachtige
van onderwijzer
COLUMN //////////////////////////////////////////////////////////////////
De schoonheid zijn
van het vak

E

r wordt wat afgetobd over het vak leraar. Mannen
worden er schaars, jonge docenten haken snel af en
de Onderwijsinspectie waarschuwt voor de dramatische effecten van het sterk oplopende lerarentekort.
Ook is het aanzien van de leerkracht fors gedaald, zo
zien we in de ROA beroepsprestigeschaal. En de Onderwijsraad vindt dat lerarenopleidingen te veel vakgericht zijn
en te weinig gericht op de onderliggende pedagogiek. Verder
hebben we ook nog moeizame discussies over onderwijs2032
en curriculum.nu. Tot slot ook nog stakingen vanwege de lage
salarissen en hoge werkdruk.
Maar de titel van dit stukje was toch De schoonheid van het
vak? Er is gelukkig ook een heel ander verhaal te vertellen. Uit
een groot onderzoek van Motivaction bleek dat maar liefst
veertig procent van de werkende mensen die geen leraar zijn
interesse heeft om les te geven. Niet al deze mensen willen
echt aan de slag als zijinstromers, maar zij zouden dus best
iets in het onderwijs willen doen. Sommige leraren waren
hier boos over, want ze zagen het als een aantasting van hun
beroep (blijkbaar denken sommigen dat iedereen het kan). Ik
zie iets anders. Het laat zien, dat leraarschap het mooiste vak
van de wereld kan zijn.
Hoe verklaren we deze merkwaardige paradox? Ik denk dat
plezier en intrinsieke motivatie sleutelwoorden zijn. Intrinsiek
onderscheidt zich van extrinsiek, doordat het van binnenuit
komt. Niet opgelegd is. Uit ‘vrije wil’. Er zelfs ‘van nature’ is.
Mensen vinden het dus overduidelijk ‘van nature’ leuk om
jongeren iets te leren. Iets uit te leggen, te laten zien hoe ze iets
doen. Kinderen te laten lachen of nieuwsgierig te maken. Hun
een verhaal te vertellen. Wat je van nature graag doet, dat past
bij je. De wijsgeer Confucius schreef: ‘Geef me werk dat bij me
past en ik hoef nooit meer te werken.’
Uit vrije wil iets doen in het onderwijs is lang niet altijd de
gewoonte in ons op toetsen en afrekenen gerichte onderwijs
(‘telt dit mee?’), maar het lukt soms wel op school. Je ziet het
bij de duizenden onderwijs-‘vrijwilligers’. Bijvoorbeeld in de
Weekend- of Wiekentschool. Nieuwsgierige jongeren maken
kennis met enthousiaste volwassenen die hen meenemen in
hun beroep. En die jongeren doen dat allemaal uit vrije wil,
lees: uit intrinsieke motivatie, dus ‘spelend’. Nog een voorbeeld is doe040 in Veldhoven, een school waar wordt geleerd
uit vrije wil. Op het schoolcomplex vinden we een boerderij
met vrijwilligers, een smidse, een keuken met kok die de wereldkeuken kookt, een pottenbakster, een roboticaspecialiste
en theaterworkshops. Wat ze kinderen leren is soms moeilijk,
ingewikkeld of gevaarlijk en altijd moet je afspraken maken.
Maar kinderen, of ze nu naar een democratische school of
Weekendschool komen, zijn er blijkbaar helemaal niet op uit
het zichzelf altijd gemakkelijk te maken. Ze zijn nieuwsgierig.
Mensen vertellen daardoor dus uit vrije wil iets aan oprecht
geïnteresseerde kinderen, die daar uit vrije wil naar luisteren.
Zo kan onderwijs ook zijn. En daarvan kun je als leraar je
beroep maken. Mooier wordt het niet.
Rob Martens

Gymdocent Patrick Looijen staat op het schoolplein in de Utrechtse wijk
Overvecht als een meisje hem vraagt: “Meester, ben jij verliefd?” Wat zich
ontspint, is een gesprek dat laat zien waar het onderwijs volgens
Looijen in een notendop om draait.
DOOR PATRICK LOOIJEN

“Meester, het is Valentijnsdag…”
Twee diepbruine ogen kijken me aan
met een mix van pienter plezier en
bijna onbedwingbare nieuwsgierigheid. We staan naast elkaar, allebei
onze handen in de zakken, kijkend
naar het pleinspelletje dat zich voor
ons afspeelt en af en toe naar elkaar.
Iets in mij vermoedt dat dit gesprek-in-de-dop de nodige aandacht
verdient…
“Ben jíj verliefd?”, vraagt ze.

Ik ken haar nog niet
zo lang. Haar naam
weet ik nog niet. Ze
intrigeert me; haar
vaal-roze joggingbroek steekt af bij de
twee bruine laarsjes
die ze eronder
draagt. Haar
beige jas,
inclusief
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Zes essentiële pedagogische
kernwaarden
Dit waargebeurde verhaal illustreert in een
notendop waar onderwijs voor mij om draait.
Eigenheid en Echtheid
In mijn omgeving zet ik mensen aan om inzicht te geven in hun diepste zelf. Ik vind het
prachtig als mensen dat op een originele en karakteristieke manier doen. Dat maakt de
wereld mooier.1
Vrijheid en Betrokkenheid
Vrijheid is vrijwillig kunnen kiezen om deelgenoot te zijn van iets of/bij iemand, bijvoorbeeld van liefde en leed. Betrokkenheid is er daadwerkelijk voor kíezen om deelgenoot te
zijn.2 In mijn omgeving is het belangrijk dat die twee naast elkaar bestaan: iets niet hoeven
doen en het tóch doen; omdat je dat wilt.
Kracht en Kwetsbaarheid
Voor eigenheid, echtheid, vrijheid en betrokkenheid is moed en kracht nodig. Dat is niet
hetzelfde als het uitbannen of ontkennen van angst. Kracht is het risico aanvaarden om
kwetsbaar te zijn. Om angst, schaamte, en twijfel te onderkennen, uit te spreken en mee te
laten wegen. Kracht is te midden van kwetsbaarheid een daad stellen, een besluit nemen,
te kiezen met alle risico’s van dien.3
Als een van de meest prangende vragen van een pedagoog is ‘waartoe leiden wij op?’
dan is de bovenstaande opsomming mijn antwoord. En het prachtige van onderwijzer
zijn is dat het op papier van mindere schoonheid is dan lévend, in de praktijk, in de
interactie, in de relatie.
Het doet ertoe… Het doet ertoe, dat zij en ik ervoor kiezen om eigenheid te tonen. Dat
we er staan. Staan in de fysieke zin van het woord, maar ook staan in de meer filosofische zin van het woord. Dat wij zijn, handelen, denken, spelen als de puurste versie

nep-bontkraag past prima in deze
setting, ondanks het bleke zonnetje
dat van deze Valentijnsdag nog nét
geen lentedag maakt.

Het doet er toe… Het doet ertoe, dat zij en ik daar in vrijheid zijn; dat we er net zo
goed niet hoeven zijn. Dat wij de keuze hebben om dat kwetsbare gesprek achterwege te laten. Dat wij kiezen om het níet achterwege te laten. Omdat we betrokken
willen zijn. Nieuwsgierig naar de ander. Niet afstandelijk, niet comfortabel, niet
langstrekkend aapjes kijken vanuit een comfortabele bus. Maar plaats-innemend;
durven om naast (of misschien wel in) de ander z’n schoenen te staan, ook als dat
een beetje onwennig en ongemakkelijk is.5
Het doet ertoe… Het doet ertoe, dat we de kans lopen om keihard op ons gezicht te
gaan. Dat onze kwetsbaarheid botst op een muur van onbegrip en zelfbescherming.
Het vraagt moed en kracht van dit meisje om de meester te vragen of hij verliefd is.
Het vraagt moed en kracht van een meester om te vertellen dat hij homo is. Beiden
aanvaarden we het risico om kwetsbaar te zijn, om te worden afgewezen in onze initiatieven. Die stap (h)erkennen we wellicht bij elkaar. Blijkbaar weten we intuïtief dat die
kracht en die kwetsbaarheid een prachtig fundament is om op te staan.6

- “Wat knap dat je dat weet”,
glimlach ik.

- “Dat vind ik lief, ik snap het ook
wel als sommige kinderen het een
beetje vreemd vinden”, zeg ik.

“Ik vind dat niet erg hoor”, zalft ze.

- “Jazeker!”, antwoord ik.
Snel bewandel ik in mijn hoofd alle
mogelijke routes en nooduitgangen
die ik zou kunnen benutten. Ik sta
hier immers op een relatief onbekend plein, met relatief onbekende
kinderen. Deze locatie bezoek ik pas
een halfjaar, dit in tegenstelling tot
mijn eigen locatie waar ik al twaalf
jaar kind aan huis ben.

van onszelf. Op een manier die ons uniek maakt, op een manier die ons betekenisvol
maakt voor onszelf en onze omgeving; eigen en écht.4

“Ben jij
verliefd?”,
vraagt ze

Ontroering overvalt me. Ik ben
even stil. Ze verrast mij, op haar
beurt. Deze vrijgevochten rebelse
dame, straat-royalty, kiest ervoor
om náást mij te zijn. Ze had de
prijs van mijn kwetsbaarheid kunnen incasseren en als buit kunnen
verdelen onder eenieder die daar
belang bij had. In plaats daarvan ís
zij er; delend in de kwetsbaarheid.

“Ik ook”, zegt ze, “sommige mensen
schamen zich ervoor.”

“Ja… dan moeten ze soms het huis
uit”, zegt ze.
- “Mijn papa en mama vonden het ook
ingewikkeld, die zijn ook erg gelovig,
maar ik ga op bezoek mét Gino samen,
dat is geen probleem.”

- “Ik niet, maar het ligt er ook aan
waar je in gelooft”, zeg ik.

“Dat is wel goed”, zegt ze.

“Ja… van mijn geloof mag het niet”,
zegt ze.

de CALO (docent Lichamelijke Opvoeding)

Patrick Looijen (1981) is opgeleid aan
en is momenteel bezig de masteropleiding

- “Wat is jouw geloof?”, vraag ik.

Physical Education and Sport Pedagogy
(PESP) te voltooien.

“Ik ben moslim”, zegt ze.
Blijkbaar weten we intuïtief dat
kracht en kwetsbaarheid een prachtig fundament is om op te staan.
Ons gesprek gaat verder:

“Op wie?”, vraagt ze.
Overvechtse meiden proeven wat
echt is. Hier heeft men het peuteren,
dwars door de laagjes zelfbescherming heen, tot kunst verheven. Hier
overleeft nep niet.

- “Ik ken ook een Turkse homo,
hij is ook moslim, dat lijkt me
best ingewikkeld”, zeg ik.7

Eindnoten

- “Op Gino”, zeg ik.
Die had ze niet zien aankomen; een
snelle blik naar links, een oogtrilling
en vliegensvlug herstel verraden dat
mijn antwoord als verrassing kwam.
Stiekem geniet ik van dit moment.
Blijkbaar was het raak. De rollen
switchen ogenblikkelijk; so let’s
dance!

1

2

als: ‘waarheid die waar is voor mij, waarvoor ik bereid ben te leven en te

Meer inspiratie:

sterven.

• Biesta, G. (2015). Het prachtige risico van onderwijs (5e ed.). Culemborg,

Kelchtermans (2012, pp. 12) gebruikt hiervoor de termen ‘engagement’ en
‘morele verantwoordelijkheid’.

3

Dit sluit aan bij ‘De moed én kunde om te oordelen’ zoals Kelchtermans
(2012, pp. 15) dit noemt.

4

Hoopgevende pedagogiek moet via de opvoeders kinderen en jongeren
zélf in de handelingsstand zien te krijgen. Intelligent, creatief en mét
elkaar.’ Aldus M. de Winter (2017, pp. 9).

5

“Dat is een jongen!”, zegt ze.
6

- “Klopt”, zeg ik.

Nederland: Uitgeverij Phronese.
• Brown, B., & Van der Horst, M. (2016). De kracht van kwetsbaarheid: heb de moed
om niet perfect te willen zijn (5e ed.). Utrecht, Nederland: Bruna Uitgevers B.V.,
•K
 elchtermans, G. (2012b). De leraar als (on)eigentijdse professional. Geraadpleegd
van https://www.onderwijsraad.nl/upload/documents/publicaties/volledig/
notitie-kelchtermans-ku-leuven-20120250_1029.pdf
• Latour, B. (2004). Why has critique run out of steam? From matters of fact to

‘Kijken door je eigen ogen vanuit een positie die niet de jouwe is’ aldus

matters of concern. Critical Inquiry, 30. Geraadpleegd van http://www.bruno-

Biesta (2015, pp. 171)

latour.fr/sites/default/files/89-CRITICAL-INQUIRY-GB.pdf

Kracht van kwetsbaarheid die te vangen is in tien wegwijzers aldus B.
Brown (2012, pp. 15)

7

“Dan ben je homo”, zegt ze
zelfverzekerd.

Echtheid die Biesta (2015, pp. 84) benoemt bij monde van Kierkegaard

B. Latour (2004, pp.246 ) zegt krachtig: The critic is not the one who lifts
the rugs from under the feet of the naïve believers, but the one who offers
the participants arenas in which to gather.’ Dat laatste heb ik hier getracht.

•T
 yphoon (2014). Hemel Valt [Recorded by Typhoon].On Lobi Da Basi [LP]. Baarn:
Top Notch. (17 juni 2014)
•D
 e Winter, M. (2017). Pedagogiek Over Hoop (Het onmiskenbare belang van
optimisme in opvoeding en onderwijs)

ADVERTENTIE

Bouw aan vertrouwen
in elke klas
Van de kleuterschool tot en met het voortgezet onderwijs brengt
LEGO® Education praktische STEAM oplossingen naar het klaslokaal, om
u te helpen bij het bouwen aan vertrouwen bij de leerlingen.
Lees meer op LEGOeducation.com/STEAMLearning
#LEGOconfidence
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo and MINDSTORMS are trademarks of the LEGO Group.
©2019 The LEGO Group.
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“Ik wil zó graag spelen
Baf! Met de snelheid van het licht veegt de oudste jongen in de klas een houten puzzel van
de kast. Kletterend vallen de stukjes op de grond . Aan de kinderen in de kring ontsnapt een
zucht van verlichting: geen van hen is geraakt.
DOOR TINEKE SPRUYTENBURG

I

k kijk de forse jongen aan en
vraag hem om de kast heen te
lopen zodat hij dichter bij me
is. Hij slaat zijn ogen niet neer,
houdt wel meer dan een armlengte afstand.

“Wat is er aan de hand?”, vraag ik.
De jongen haalt zijn schouders op
en staart naar de grond. Ik vraag
of hij een probleem heeft. “Ja”,
antwoordt hij, “ik mag nooit spelen.
Ik wil ook spelen!” “Ben je boos
omdat je eerst de rekenwerkjes
moet maken en gooide je daarom
de puzzel van de kast?”
“Ja.”
“Wil je de puzzel oprapen alsjeblieft, dan kunnen we daarna samen zoeken naar een oplossing?”
Zonder morren zoekt hij de stukjes
bij elkaar, legt ze op de juiste plek
en steekt de puzzel terug in het
kastje. Ondertussen heb ik de
kleine kring afgesloten en zwerven

de kinderen door de ruimte op zoek
naar een opdracht die aantrekkingskracht uitoefent.
Roddy komt naast mijn stoel
staan. Ik nodig hem uit te vertellen
waarom hij zo boos werd. Ondanks
zijn gebrekkige beheersing van de
Nederlandse taal is zijn verhaal
goed te volgen. Hij is een paar
weken geleden herenigd met zijn
ouders en zijn vier jongere broers
en zussen, nadat hij jarenlang bij
familie buiten Nederland heeft
gewoond. Alles is nieuw voor hem,
het samenleven in het gezin, de
taal, de leefomgeving, de school…
Werkelijk alles. Thuis is het een
drukte van belang en moeten de
andere gezinsleden er ook aan
wennen dat er iemand is bijgekomen.
Roddy, ruim zes jaar oud, heeft een
aanzienlijke ontwikkelingsachterstand op vrijwel alle gebieden. Zijn
vaste leerkracht heeft daarom een

werkplan opgesteld om zijn niveau
te verhogen. Dagelijks liggen er
drie taakjes voor hem klaar op het
gebied van aanvankelijk lezen,
rekenen en schrijven.
“Gisteren was mijn moeder boos
op mij en moest ik op mijn kamer
blijven”, vertelt hij “en nu moet ik
zoveel werk doen. Ik mag nooit
spelen.” De tranen lopen over zijn
gezicht als hij vervolgt: “En ik wil
zó graag SPELEN.”
“Ik begrijp het. Hoe zouden we dit
kunnen oplossen?”, vraag ik. “Eerst
spelen, dan werken.” OK, goed idee.
Nadat we een afspraak gemaakt
hebben over de speeltijd, nodig ik
hem uit me te laten zien waar hij
graag wil spelen. Hij kiest de hoek
uit met lego-duplo, laat zich vol
overgave op zijn billen vallen en
gaat op in zijn spel.

Werkelijk
alles is nieuw
voor hem

hij zijn werkboekje op en maakt de
opdrachten zo goed als hij kan.
Op de dagen dat ik in de groep ben,
zorgt hij ervoor dat hij ruimte heeft
om zijn behoefte aan spelen te
vervullen. Ik zie hem als een peuter
roeren in de zandtafel, autootjes
onder het zand verstoppen en weer
vinden, vaak vergezeld van kinderen die qua leeftijd aan dit soort
spel toe zijn.
Op zo’n dag laat hij me zien hoe
hij een tunneltje in het zand heeft
gemaakt. Trots steekt hij zijn arm
erdoorheen en kijkt met een grote
lach hoe de tunnel instort.
Niet lang daarna zit mijn invalperiode erop. Ik voel hoe moeilijk het
soms voor me is om kinderen als
Roddy los te laten.
Tineke Spruytenburg is leerkracht en
geeft mindfulness aan kinderen en

Als ik hem tien minuten later wijs
op het verstrijken van de tijd, pakt

volwassenen.
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Een schoolreis organiseren:

Zo kan het ook!
Elk jaar is het weer zover: de schoolreis. Je steekt veel vrije tijd in het organiseren, want het
moet en zal een groot succes worden. Voor zowel de leerlingen als voor jou als docent.
Op 19 een
aprilonvergetelijke
was het zover.schoolreis
De Personeelsvereniging
Je wilt de leerlingen
bezorgen en tegelijkertijd ook zelf
van Waterschap
Scheldestromen
vertrok
met Diogenes
van de reis genieten.
Al is het organiseren
van een
schoolreis,
zonder dat het teveel
Reizen naar Wenen. Met een groep van 73 (oud)personeels-

vrije tijd in beslag neemt, niet altijd even makkelijk…

leden pakten zij het vliegtuig om te genieten van een 4-daagse
vliegreis. Dorine, die samen met Diogenes Reizen deze personeels-

organiseerde,
deelt graag haar
Michiel, docentreis
Duits
op SG De Waerdenborch
in ervaring
Holten, en reisverhaal!
een klimsessie in het
organiseert elk jaar - samen met zijn collega’s - de werkweken
Adventure Park. ‘Eigenvoor zijn vmbo studenten. Waar ze eerst begonnen met een
lijk kan alles in overleg. Op
werkweek op de fiets, besloot Michiel een paar jaar geleden
een gegeven moment heeft
dat het tijd was voor wat anders. ‘Eerst fietsten we nog van
onze chauffeur ‘s avonds een rondHolten naar Apeldoorn en moesten we zelf alles regelen. Onze
je door de stad gereden. We zijn even
havo/vwo klassen gingen altijd al naar het buitenland, ik wilbij de Eiffeltoren gestopt en gingen weer
de dat ook voor onze vmbo leerlingen.’ Dat gezegd hebbende
verder.’ Als klap op de vuurpijl bestartten ze een pilot voor de studenten, waarbij één van de
zochten Michiel en zijn leerlingen
groepen met de bus naar Krakau mocht. ‘Dat was een groot
Disneyland® Paris.
succes. Toen zijn onze werkweken naar het buitenland ont‘Parijs is super, we hebp.p.
staan.’
ben hier een geweldige
werkweek
gehad.
5 of 6 dagen incl. vervoer en verblijf
Zorgeloos op reis
Een goede locatie
en een fijn hostel, dat
Na Krakau koos Michiel voor Berlijn, waar hij de weg en taal
weten dat niet, maar de
‘Vanaf het begin liep alles al gesmeerd. Geen vertragingen, geen
scheeltbibliotheek
ook. Allesis was
tip
als geen ander moeilijkheden
kende. Op een
gegeven moment besloot hij
prachtig. Hij
aan de balie. In Wenen aangekomen stond de bus
top geregeld!’
om een reisorganisatie
in naar
te schakelen,
zodat
hij niet
alles gekozen
zit net achter de Hofburg, midvoor transfer
het hotel voor
ons klaar.
We hebben
zelf hoefde te regelen.
wat mij
80 vanwege
denin de stad. Je loopt er al snel
voor het ‘Ik
NH wist
Wien niet
City Hotel
4* inoverkwam!
de Maria HilferVan
Straße
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Think voorbij.
outside
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naar
een georganiseerde trip in de bus.’
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staan:
Gottfried van Swiefietstocht, een wandeltocht en/of een concert in de Karlskirche.
is ook een van de redenen dat het op een gegeven moment
Valencia. ‘Scholen gaan vaker naar
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Proef
een
ten. Ze hebben
Als je naar Wenen gaat dan hoort daar een concert bij. De muziek
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Benieuwd naar de mogelijkheden voor jullie schoolreis?
Neem contact met ons op! Samen zorgen wij voor een onvernaar de
getelijkeBenieuwd
schoolreis!

mogelijkheden voor
uw personeelsreis?
088 10 30 700
diogenesreizen.nl
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Leraren zijn levensechte influencers
Leuk geprobeerd, maar taai, die acties
om het Nederlandse onderwijs te redden
en het leraarsvak onder de aandacht
te brengen. De insteek van onze
zuiderburen is verfrissend, aanstekelijk
én gericht op de juiste doelgroep.

I

DOOR PASCAL CUIJPERS

k ben geen ‘millennial’. En vanwege mijn geboortejaar behoor ik ook niet tot de ‘Generatie Z’. Alhoewel
ik redelijk actief ben op sociale media, heb ik geen
accounts op populaire platformen als Snapchat
en Instagram en plaats ik geen video’s van mezelf
op YouTube. Ik werk niet in de radio-, televisie- of
modewereld. Wanneer ik het heb over een bekende
merknaam, word ik hier niet voor betaald. Mijn leven
is evenmin te volgen via een vlog en ik ben geen merk.
Kortom, ik ben geen ‘influencer’. Wat ik dan wel ben? Ik
ben leraar. En ik schrijf daar wel eens wat over.
Helden van nu
Ik moet bekennen dat bovenstaande alinea enigszins
gebaseerd is op geveinsd cynisme, waarbij ik me
bewust ben van het feit dat onze huidige maatschappij - mede door de digitale middelen en mogelijkheden
- razendsnel onderhevig is aan persoonlijke ontplooiing en ik-isme. De helden van nu zijn doorgaans goed
opgeleide, jonge mensen met gevoel voor marketing en
aanzien. Ze maken van zichzelf een merknaam, weten
duizenden jongeren via vlotte kanalen te bereiken en

hebben vaak een noemenswaardige invloed op het
groot maken van onder andere bepaalde merken, muziekstromingen, mode en kunst. Bepaalde gedragingen,
uitingen en meningen die ze online etaleren kunnen iets
of iemand maken of breken. Hun ‘influence’ is groot.
De generaties van voor het millennial-tijdperk kijken
vaak ietwat hoofdschuddend naar de prestaties van
de post-puberale zakenmensen op de online video’s.
Generatiekloven lijken dieper en breder te worden. En
toch kunnen we dit onbegrip ook proberen om te zetten
naar iets positiefs en waardevols.
echteinfluencer.be
Zo kwam ik onlangs bij toeval terecht op een Vlaamse website voor onderwijs en vorming. Het gaat om
echteinfluencer.be, een site waar op een prachtige
en slimme manier een oplossing wordt aangedragen
voor het lerarentekort, dat blijkbaar ook in België een
probleem is. Op de homepage wordt, met gevoel voor
de huidige tijdsgeest, direct de aandacht getrokken
door een grote foto, waarop een leraar met een groep
kinderen te zien is. Deze foto is voorzien van de tekst:
‘Op stap met mijn volgers’ en heeft als trendgevoelige
ondertitel ‘#wordeenechteinfluencer’. Op deze site zijn
verder inspirerende verhalen te lezen van mensen die
bepaalde leraren als rolmodel hebben gehad en waar
ze veel aan hebben gehad in hun verdere leven. Tevens
zijn er (campagne)video’s te zien waarin met name
jonge leraren het beroep aanprijzen, wordt er opgeroepen tot het delen van klassenfoto’s en verhalen over
leraren die wisten te motiveren en te enthousiasmeren
en staan de voordelen van het leraar-zijn opgesomd.

grenzen, een duwtje in de rug, een luisterend oor. Je krijgt
geen vind-ik-leuks op een scherm, wel live-reacties en
interactie in de echte wereld. Kan het boeiender?”
(Copyright: Vlaanderen is Onderwijs en Vorming)
Positief beeld
Tussen alle taaie en leuk geprobeerde acties om het
Nederlandse onderwijs te redden, is de insteek van
onze zuiderburen verfrissend, aanstekelijk én gericht op de juiste doelgroep: de jongeren van nu, die
opgroeien in een maatschappij waarin influencers heer
en meester zijn in het genereren van aandacht. Door
de jongeren direct en pakkend aan te spreken, in te
zetten op hun leefwereld, enthousiasme uit te stralen
en het kort en bondig op een positieve manier aanprijzen van het lerarenberoep, staat België wat mij betreft
met 1-0 voor op onze negatieve en energie-slurpende
houding ten aanzien van het prachtige leraarsvak. Het
beroep aantrekkelijker maken in de strijd tegen het
lerarentekort is namelijk gebaseerd op het inzetten
van geld én het creëren van een positief beeld dat
past bij de huidige tijd. Hierbij zou de Rijksoverheid
bijvoorbeeld de opdracht kunnen geven aan bevlogen
en vooraanstaande millennials en/of influencers, die
vanuit eigen ervaring en passie voor het onderwijs
een pakkende actie kunnen starten om jongeren te
enthousiasmeren voor een studie aan een lerarenopleiding. Want de leraar is waarschijnlijk onbewust
de grootste influencer aller tijden. Alleen heeft vaak
niemand dat in de gaten.
Pascal Cuijpers is docent beeldende vorming op het Connect
College in Echt. Naast zijn werk als docent is hij mentor, geeft

“Leraars zijn de échte influencers van onze maatschappij. Ze zijn een rolmodel voor hun volgers. Maar daar
stopt het niet. Als leraar ben je inspirator, verlegger van

hij faalangstreductietrainingen en examenvreestrainingen.
Hij publiceert onder andere in dagbladen, tijdschriften en
onderwijsmagazines.
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Pedagogiek
van de
Hoop
Jaarlijks bezoeken duizenden onderwijsbetrokkenen de NIVOZ-onderwijsavonden in het door groen
omgeven theater Maitland in
Driebergen. De sprekers op deze
avonden bieden inspiratie om het
gesprek te voeren over goed onderwijs en om stil te staan bij het
eigen pedagogisch handelen.
Dit schooljaar is het overkoepelende
thema ‘Pedagogiek van de Hoop’. Een
van de sprekers op de NIVOZ-onderwijsavonden, Micha de Winter, koos voor
zijn afscheidsrede als hoogleraar aan
de Universiteit Utrecht de titel ‘pedagogiek over hoop’.
Onderwijs staat in de wereld van nu en
bereidt, in haar kleine wereld, leerlingen
voor op de wereld van morgen. In het
jaarthema willen we verkennen hoe we
van deze kleine wereld een wereld van
hoop en optimisme kunnen maken.
Op 19 september heeft wetenschapsfilosoof en -socioloog Trudy Dehue de aftrap gegeven met haar lezing Stoornissen die ‘toeslaan’. De overige sprekers
in het schooljaar 2019-2020 zijn:

De vijf NIVOZ-onderwijsavonden in
2019-2020 zijn:
• [donderdag 19 september 2019: Trudy
Dehue, wetenschapsfilosoof en -socioloog *heeft al plaatsgevonden]
• donderdag 14 november 2019: Micha
de Winter, emeritus hoogleraar Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken
Universiteit Utrecht, bijzonder lector
Jeugd aan de Hogeschool Utrecht
• donderdag 23 januari 2020: Jelmer
Evers, docent, onderwijsdenker, innovator, bestuurslid AOb
• woensdag 4 maart 2020: Jan Terwel,
emeritus hoogleraar Onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit
Amsterdam
• donderdag 14 mei 2020: Eddie Denessen, bijzonder hoogleraar Sociaal-culturele Achtergronden en Differentiatie
in het Onderwijs aan de Universiteit
Leiden, universitair hoofddocent aan
de Radboud Universiteit

Tijd, plaats en kosten:
Theater Maitland, landgoed De Horst,
Driebergen, 19.30 uur.
Een losse kaart voor één avond kost
35 euro. Voor alle avonden is er een
passepartoutkaart van 135 euro.

Het mooiste vak
“Ik heb het mooiste vak dat je kunt hebben,” zegt Arjan Moree. En er is deze
maandagochtend geen enkele reden om aan zijn uitspraak te twijfelen.
DOOR ROB VAN DER POEL

H

oewel de zomervakantie
in aantocht is – het is de
laatste lesweek als ik Arjan
bezoek – en de buitentemperatuur ruim over de 30
graden Celsius zal komen,
bespeur ik bij mijn gastheer geen enkele
vermoeidheid of tegenzin. Moree is de
vriendelijkheid zelve, toont zich naar
collega’s betrokken en geïnteresseerd
en in zijn aanwezigheid voelt het werk
van docent licht en opgeruimd. “Nog
één toetsweek en een wat meer speelse,
afsluitende week en het schooljaar is
alweer voorbij”, constateert hij, kort voordat hij als geschiedenisleraar om 9.05
uur naar zijn eigen leslokaal op de eerste
verdieping loopt.
Tachtig minuten
Op Scala Rietvelden – een combinatie
mavo/havo met bijna duizend leerlingen – is het eerste lesuur pas om kwart
over negen en alle vaste lesuren duren
tachtig minuten, een verandering die het
voorbije schooljaar is ingevoerd en waar
volgens Moree twee kanten aan zitten.
“Je kunt wat dieper op de stof ingaan.
Dat is fijn. Maar ik zie een klas nu maar
één keer per week. En als er dan op die
dag lessen uitvallen...” Toch is het nieuwe systeem – met facultatieve flexuren
en huiswerkuren, waarin leerlingen
zichzelf weer kunnen laten bijspijkeren
– volgens Moree een verbetering. “Maar
drie lesuren per dag levert rust op in de
school, want er zijn minder wisselingen

en na iedere les is er even pauze. Bovendien is er meer ruimte ontstaan om
maatwerk te bieden.”
Duidelijk wordt ook snel dat hij zo zijn
eigen invulling en draai heeft gevonden
in het nieuwe format. Hij begint een
les met contact maken. Dus vraagt
Moree in het geval van deze brugklas
naar hun ervaringen op het festival Let’s
Go Wild – een festival en sponsorloop
ten behoeve van het behoud van de
Wilde Bij. De vrijdag ervoor werd er geld
ingezameld voor een bloementuin en
een insectenhotel. “Wat ging goed? Wat
kon beter?”
Daarna gaan ze de lesstof in, de tijd
van de Middeleeuwen. Eerst maar eens
kijken wat is blijven hangen van de vorige keer. Moree heeft een speelse vorm,
vier op een rij, dat de kinderen met
twee kunnen spelen. Er is een vraag, bij
een goed antwoord mag je een kruisje
zetten. De avond ervoor heeft hij de opdracht in elkaar gedraaid, zoals vaker.
“Een spelletje doen, waarbij een beroep
gedaan wordt op wat je al weet, is een
leuk begin. Het geeft mij informatie of
de stof is begrepen of dat er nog zaken
zijn die we opnieuw moeten behandelen.”
Daniella en Jantien
Tien minuten later zijn er al wat winnaars en kan er doorgeschakeld worden
naar nieuwe lesstof, hoofdstuk zes ‘De

tijd van steden en staten’. De leraar
toont op het grote scherm schilderijen
en andere beeltenissen uit de periode
1000-1500, die met de opbloei van de
landbouw en dus van de stad te maken
hebben, en vraagt: wat zie je? De antwoorden volgen en zo wordt er als het
ware samen aan een verhaal gebouwd.
“Ik probeer ze aan het denken te brengen, ze erbij te houden.”
Moree blijft ontspannen en ik merk dat
hij ook op een dag als vandaag oog
heeft voor veel van wat er om hem heen
gebeurt. Zijn aandacht gaat door de
hele klas heen. Soms is het luchtig en
losjes, wordt er even uitgeweid en stevig gelachen, om vervolgens weer de lijn
van het verhaal op te pakken. “Het gaat
over geschiedenis, maar vooral ook wat
het betekent voor nu,” zo vertelt hij. En
bijna iedereen komt aan het woord. Ook
Daniella en Jantien. “Je hebt leerlingen
die – als je ze niet iets vraagt – een hele
schooldag niets zeggen. Dat is niet hoe
het zou moeten zijn.”
Opgebrand
Zijn blogs over de eigen onderwijspraktijk, gepubliceerd op NIVOZ-platform
hetkind, lieten al zien dat Moree van
zijn praktijk en vooral van de open (en
soms kwetsbare) gesprekken met zijn
leerlingen geniet. Hij probeert er ongeveer vier per jaar te schrijven, omdat ze
helpen zijn gedachten te ordenen. “Het
maakt je bewuster van wat je doet, van
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wat er gebeurt. Onderwijs is leren kijken
en nog eens kijken. En ondertussen
merken dat je minder doet, minder snel
direct reageert en controleert.”
Dat is hoe het vooral de laatste jaren in
zijn praktijk gaat, zo geeft hij toe. Moree
moest zichzelf daarvoor eerst wel
tegenkomen. Bijna drie jaar terug zat
hij vier maanden thuis, moe en ‘opgebrand’, zoals dat heet. “Ik was met alles
tegelijk bezig, wilde overal bij zijn en
niets missen. Totdat ik een avond naar
de televisie zat te staren en mijn vrouw
Linda vroeg waar ik eigenlijk naar zat te
kijken. Ik had geen flauw idee.”
Prioriteiten
Naast zijn fulltime baan als geschiedenisleraar was Arjan in de weer bij
MeetUps in Rotterdam of bij bijeenkomsten van Leraren met Lef of Onderwijs
Pioniers. “Uit enthousiasme, betrokkenheid en loyaliteit zei ik overal ja op.” Tot
de batterij vrijwel leeg was. Daarom
gaat het nu, na zijn burn-out, anders.
Regionale en landelijke ontwikkelingen
volgen doet hij nog steeds. Maar nu op
afstand. “Er gebeuren mooie dingen,
zoals het Lerarencollectief, een initiatief
dat voorkomt uit PO in actie. Het is
belangrijk dat leraren elkaar opzoeken,
samen optrekken en aan tafel zitten,
daar waar onderwijsbeleid wordt
gemaakt, over onderwijs wordt gesproken en onderwijs wordt gegeven.”
En Moree zelf kent inmiddels zijn prioriteiten. Hij is vertrouwd met een begrip
als pedagogische tact en schreef al eerder over de toegankelijkheid en mooie
resultaten rondom het formatieve
handelen van Dylan William (documentaire Classroom Experiment). De laatste
jaren haalt hij zijn inspiratie vooral uit
meer filosofische teksten. “Ik heb veel
gelezen over stoïcijnse filosofen zoals
Marcus Aurelius, de Romeinse keizer die
een dagboek bijhield op zijn veldtochten. Zij hebben het heel sterk over het
onderscheid tussen dingen waar je direct invloed op hebt en zaken die buiten
je invloedssfeer liggen.”
Focus op de relatie
Het gaat Moree nadrukkelijker dan ooit
om het werk in de klas, het contact met
leerlingen en zijn collega’s op school.
“Mijn focus ligt op de relatie. Want
daar krijg ik elke dag energie van.” Hij
herinnert zich twee leerlingen die hem
– toen hij zijn gezicht tweeënhalf jaar
geleden weer liet zien op school – om
de hals vlogen en zeiden dat ze hem
gemist hadden. “Dan staan de tranen in
mijn ogen.” Dus nee, zijn ambitie is niet
om afdelingsleider of schoolleider te
worden. Al houdt hij veel respect voor
de mensen die dat werk ook op zijn
school verrichten. “Laat mij maar lekker
met die kinderen in gesprek.”
En zijn eigen liefde steekt Moree – vader van twee zoons van tien (Daan) en
zeven (Stijn) – in die gesprekken zeker
niet onder stoelen of banken. In zijn
klaslokaal hangen posters van dunkende Amerikaanse basketballers van de
New York Knicks en de vlag van Sparta,
inmiddels weer de tweede voetbalclub
van Rotterdam, naast historische figu-

ren als Lenin, Churchill (‘dat is toch wel
mijn held’) en Leonardo da Vinci. “Op
Het Kasteel had ik afgelopen jaar voor
het eerst een seizoenkaart, samen met
mijn oudste zoontje. Maar die Amerikaanse competities volg ik echt al jaren
op de voet. Dus ja, daardoor heb ik wel
eens een nachtje overgeslagen om een
wedstrijd live te zien.”

“Laat mij maar lekker met
die kinderen in gesprek”

Elke dag een stukje beter
Scala Rietvelden – onderdeel van het
PENTA College CSG, dat in totaal zeven
vo-scholen bestuurt en behorend tot de
Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) in Rotterdam en omgeving
– is een vertrouwde plek geworden.
Het is ‘zijn’ school, waarin hij probeert
het elke dag weer een stukje beter te
doen. “Dat is mijn ambitie. Natuurlijk.”
Of het nu via de lessen geschiedenis is
of via een vak als Levensbeschouwing
of Media & Design, dat hij met ingang
van komend schooljaar ook zal geven.
“Ik woon zelf in Spijkenisse, fiets elke
morgen in 15 minuten naar school. Als
ik boodschappen doe, zitten leerlingen
achter de kassa. Maar ik ben ook in
Zuidland, een dorp verder, opgegroeid
en behoor intussen tot een clubje
leraren dat hier al een tijdje zit en zich
betrokken voelt bij deze leerlingen en
bij deze school.”

ADVERTENTIE
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Onze
Bestsellers:
Parker IM Black Laquer GT
Balpen € 25,95

Een festival helpen organiseren, een
studiedag vormgeven of een extra
lesuur over Amerikaanse sporten, voor
deze zaken zet hij zich graag in. En
ook als we samen door de school heen
lopen, langs leerlingen die muziek maken op gangen, over de Agora met Japanse Manga-portretten, op weg naar
de creatieve kant van de school, schiet
Moree te hulp daar waar het nodig is.
“Een computerprobleem. Als ik dan
iets kan betekenen, dan doe ik dat.”
Hij heeft nu al veel zin in het nieuwe
schooljaar, in dat nieuwe vak Media &
Design, omdat hij er zelf ook veel kan
leren, waarschijnlijk ook van leerlingen zelf. “Ik probeer me daar in deze
zomervakantie een beetje op voor te
bereiden.” Hij is blij met de gesprekken die de laatste jaren op informele
momenten steeds meer over onderwijs
gaan. En die nu op zijn school ook een
structurele plek krijgen, als het aan
hem en afdelingsleider Bas van Houte
ligt. “We noemen het de Onderwijstafel,
elke maand, samen bij elkaar zitten. En
praten over zaken die ertoe doen. Naar
elkaar luisteren en er een goede avond
van maken. Dat wil toch iedereen?!”

Franklin Covey Newbury Blue
Balpen € 17,95
Parker Jotter Steel CT
Balpen € 16,95

Voor staffel prijzen kijk snel op onze website
Steel Pulse
Balpen € 9,95
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Jij bent er voor anderen.

Wij zijn er voor jou.

Samen krijgen we meer voor elkaar.
CNV komt op voor medewerkers in
het onderwijs. Sluit je aan!
www.cnvonderwijs.nl
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Zes jaar met
elkaar optrekken
We lopen al bijna zes jaar met elkaar op, leerling Yasmin en ik. Ze kwam

COLUMN /////////////////////

binnen als een beetje bedeesd meisje, met weinig woorden, maar nu
is Yasmin een jonge vrouw die weet wat ze wil.

Kantelend onderwijs

DOOR MIKE LOUWMAN

Z

e heet Yasmin. Ze zit al zo
lang ik haar ken in het groepje
bij de deur. Dat groepje is
veranderd, Yasmin niet. En
ook weer wel. Ze is haar eigen
oudere zus geworden, met
een diepere stem en hogere hakken. Naast
haar zit Sally. Sally zit sinds de derde klas
naast Yasmin. In de derde klas streepten ze
op het profielkeuzeformulier exact dezelfde
vakken aan. Daarna was hun kostje gekocht. Nu zit hun fijne tijd samen op school
er bijna op. Yasmin lijkt toe te zijn aan iets
nieuws, Sally niet. Sally is nog steeds toe
aan Yasmin en aan de spelgroep waar ze
dit jaar voor het eerst deel van uitmaakt. Ze
weet nog niet wat ze wil studeren.
Na school
Yasmin wel. Geneeskunde. Ze wil kinderarts
worden. Dat wilde ze al in de eerste klas.
Op de basisschool eigenlijk al. De vrouw
van haar lievelingsmeester was kinderarts.
Hij vertelde altijd honderduit over haar. In
de eerste week op de middelbare school
kreeg ze van mij, haar nieuwe meester, de
vraag wat ze na school wilde doen. Dat
vond ze een vreemde vraag; ze zat pas een
paar dagen in de brugklas. Ze verwachtte
onderwerpen als de kluisjes of het lesrooster of al die verschillende docenten van wie
je er een aantal met ‘meneer’ of ‘mevrouw’
moest aanspreken en een aantal juist bij
de voornaam. Er ging een spannende, maar
ook ingewikkelde wereld voor haar open.
Er was even geen tijd voor later. Dus zei
Yasmin: ‘Dat weet ik nog niet, meneer.’

leerling. Ze was steevast de eerste
die haar boeken erbij pakte en ook de
eerste die voorstelde om Robbie, een
klasgenoot die al een tijdje ziek was, een
kaartje te sturen. Met Sinterklaas trok
Yasmin het lootje met mijn naam erop.
Ineens begon ze me vragen te stellen die
ze normaal niet durfde te stellen. “Hoe
oud bent u?” “Waar woont u?” “Komt u
met de trein naar school?” “Wat heeft
u gestudeerd?” Ik antwoordde dat ik 24
was en nog studeerde. “Wat is studeren
eigenlijk precies?” vroeg ze en ik legde uit
dat studeren iets was zoals school maar
dan met maar één vak, je lievelingsvak.
Yasmin lachte en mompelde opgelucht:
“Bedankt, meneer.”

“Wat is
studeren
eigenlijk
precies?”

“Menéér…”
Ik kreeg een studentenpas ter grootte van
mijn schooltas die deze zomer met mijn
vriendin en mij mee verhuisd is naar ons
eerste koophuis in Utrecht. Ik ben nu 30
en Yasmin 18. Ze zit in 6 vwo, naast Sally.
We zitten in hetzelfde lokaal als zes jaar
geleden. We kennen elkaar beter. We zijn
beiden veranderd maar ook weer niet.
Yasmin is meer op haar gemak, vraagt me
zonder aarzelen naar mijn weekend en
ik vraag haar wat ze na school wil gaan
doen: “Menéér, dat weet je toch nog wel?”
Kinderarts dus. “Ja, maar misschien heeft
mevróúw zich bedacht. Dat kan toch?”
Yasmin lacht: “Sorry. Mike.” Ik lach ook:
“Je wordt een goeie, Yasmin.”
Mike Louwman is docent Nederlands en
mentor van een 5vwo-klas op RSG Pantarijn in

Sinterklaas
In de loop van het eerste jaar op school
ontpopte Yasmin zich tot een hardwerkende, wat bedeesde, zachtaardige

Wageningen. De columns over zijn eerste jaren
voor de klas zijn gebundeld onder de titel ‘Als

Z

e kenden me al en dus keken ze niet echt
op toen ik hun klas binnenkwam en bij hun
groep ging zitten. Vier jongens rond een tafel, pratend over van alles. Het ging eigenlijk
vooral over hoe ze het werk hadden afgestemd en wie voor wat verantwoordelijk was.

Ik kon een glimlach niet onderdrukken. Deze kinderen
zaten een jaar geleden al dan niet volgzaam aan de
opdrachten van de juf te voldoen. Tot hun genoegen
hadden de juffen en die ene meester besloten voor de
kinderen van groep 7/8 een volledig andere aanpak te
kiezen. Eentje waarbij een beroep gedaan werd op henzelf om de leeromgeving stukken interessanter te maken,
eentje waarbij de kinderen uitgedaagd werden opnieuw
hun basale motivatie terug te vinden.
Dat beviel deze makkers wel. Ik werd betrokken in het
gesprek en even later hadden we het over de vergelijking
tussen sport, in dit geval vechtsport, en de mentaliteit
die nu werd gevraagd op school. Een van de jongens, die
landelijk presteerde in zijn sport, legde mij haarfijn de
overeenkomsten uit zoals hij die de laatste tijd ervaren
had. “Dat vraagt mijn doorzettingsvermogen”, zei hij. “Ik
ben er verantwoordelijk voor en niemand anders, en dat
vind ik eigenlijk wel helemaal prima!”
Niet alleen de taal die hij gebruikte, maar ook de ernst die
hij uitstraalde en de bedachtzaamheid in zijn formuleringen waren van een zeer hoog gehalte. Het zou kunnen
dat had hij dat thuis niet zo geleerd had. Ook de manier
waarop de anderen meededen, door goede vragen te stellen en aandacht te hebben voor elkaar, was indrukwekkend. Het gemak en de ontspannen sfeer en daarbij toch
volledige aandacht voor het gesprek, het was voor mij
van zeer grote waarde. ‘Een brede ontwikkeling’ noemen
wij het wel eens. Ik kreeg het zomaar voorgeschoteld. Ik
genoot van deze twintig minuten. Dit is zo gaaf om mee
te maken. Daarvoor wil ik dit blijven doen. Hier kan en
wil ik echt niet mee stoppen. Nog tien jaren, op naar de
tachtig.

docent’. In het najaar van 2018 is ‘Als docent 2’
uitgekomen (Brave New Books).

Mijn vertrouwen in kinderen blijft onverminderd groot.
Hun leerkrachten maken het mogelijk dat deze kinderen
zichzelf en elkaar ontwikkelen in een sociale context. Zij
vechten niet meer, hebben leren praten en voelen zich
gesteund door dezelfde leerkrachten van wie zij eerst
dachten dat het hun correctoren waren. Ze begrijpen dat
het niet vanzelf gaat en dat het gaat om mentaliteit en
vertrouwen. Zij voelen zich gezien en gerespecteerd.
Kinderen kunnen het wel, ook op de Westerschool in
Gouda, als wij leerkrachten ze maar in de gelegenheid
brengen.
Ton van Rijn is docent Pedagogisch Leiderschap bij de stichting
NIVOZ en daarnaast als begeleider verbonden aan de Coalitie. Hij
heeft ruim veertig jaar onderwijservaring, waarvan hij de laatste
negen jaar als directeur werkte bij de innovatieve basisschool
Wittering.nl in Rosmalen. Met zijn bedrijf Onderwijsgewoondoen.nl
adviseert en begeleidt hij scholen die willen kantelen naar een meer
kindgerichte benadering van het onderwijs.
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geef kindermishandeling
geen toekomst

De academy van Augeo Foundation versterkt scholen in het signaleren
van kindermishandeling en werken met de meldcode.
Meer weten? Kijk op www.augeo.nl/meldcode

SCHRĲVERS EN
TEKENAARS GEZOCHT
van 20 november tot 20 december 2018

Overal ter wereld klimt deze winter jong
en oud in de pen. Ze schrĳven brieven aan
koningen, presidenten en ministers. Ze vragen
om de vrĳlating van mensen die gevangenzitten
omdat ze een grote mond hadden of om
discriminatie tegen te gaan. Ze schrĳven
groeten en tekenen kaarten. Zo steunen ze
mensen die groot onrecht is aangedaan.

Bestel nu
het gratis
Write for Rightspakket!

DOE OOK MEE
Schrĳf en teken met jouw klas mee tĳdens
Amnesty’s Write for Rights. Bestel het gratis
schrĳfpakket – met materialen voor een hele
klas in het basis- en voortgezet onderwĳs en
het mbo – op amnesty.nl/schrĳfpakket.
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Waarom de
vmbo-klas niet
het probleem is

Leerlingen op het vmbo hebben jouw vakmanschap misschien wel harder nodig dan de gemiddelde havist of
vwo’er. De factoren die jij als docent namelijk wél kunt beïnvloeden, leveren bij deze doelgroep direct leerwinst op.
DOOR JESSE RUTTERS

V

elen noemden het
artikel ‘Waarom ik m’n
vmbo-klas niet stil kon
krijgen’ van Johannes
Visser (De Correspondent, 3 november
2018) “moedig”. In een tijd waarin
we successen opblazen en van de
daken schreeuwen, is toegeven dat
iets niet lukt inderdaad moedig en
waardevol. Johannes Visser wijst
in zijn artikel terecht op het belang
van orde houden voor een docent:
“Iedere leraar weet: orde in de klas
is een voorwaarde om les te kunnen
geven, om kinderen iets te leren”.
Dit is een thema dat ook in mijn
lespraktijk als beginnend docent op
het vmbo een centrale rol inneemt.
Hete brij
Toch zet ik mijn vraagtekens bij
zijn probleemanalyse. Zo vertelt
hij dat hij dezelfde les voor vwo
2, havo 3 en vmbo 3 had voorbereid. Naarmate het leerwegniveau
daalde, verliep de les stroever: “In
3 vmbo deed bijna niemand iets.
Het werd rumoerig, leerlingen
probeerden stiekem YouTube-filmpjes te kijken, schreeuwden van
de ene naar de andere kant van
de klas.” De reactie van Johannes
Visser was naar eigen zeggen wat
hij altijd al had gedaan: “er niet te
veel aandacht aan besteden, en
de volgende les streng beginnen.”
Ook de volgende les loopt het mis;

hij moet van lokaal wisselen en
het te behandelen onderwerp (het
gebruik van lidwoorden) is te saai
voor pubers.
Elke keer dat de auteur dicht bij
de kern van het probleem komt,
draait hij mijns inziens om de
hete brij heen door te verwijzen
naar externe factoren. Ja, op het
vmbo zitten meer “leerlingen met
leerproblemen, motivatieproblemen, gedragsproblemen en
handelingscontroleproblemen in
de klas”, hebben leerlingen over
het algemeen meer aandacht
nodig en komen er door passend
onderwijs steeds meer leerlingen in het regulier onderwijs die
vroeger zouden zijn uitgestroomd
naar speciaal onderwijs. En eerlijk
is eerlijk, ik ken maar weinig
pubers die, wanneer ze de keuze
zouden hebben, zich vrijwillig
zouden verdiepen in het gebruik
van lidwoorden.
Vakmanschap
Een docent heeft, helaas, weinig
invloed op al deze factoren. De
andere kant is echter dat leerlingen op het vmbo jouw vakmanschap misschien wel harder nodig
hebben dan de gemiddelde havist
of vwo’er. De factoren die jij als
docent namelijk wél kunt beïnvloeden, leveren bij deze doelgroep
direct leerwinst op. Lesgeven

is geen kunstje, maar een vak.
Een vak waarin je voor de zware
uitdaging staat je meerdere rollen
eigen te maken. Als docent ben je
onder andere pedagoog: je moet
vanaf les één interesse tonen
in je leerlingen, voorspelbaar en
consequent zijn, duidelijke kaders
bieden en zorgen voor een veilig
klassenklimaat. Het kennen van
hun namen is ongeacht het niveau
daarbij essentieel. Visser zegt: “Ik
kende geen van de namen van de
leerlingen. In m’n vwo-klas kwam ik
daarmee weg, daar kon ik zeggen
‘klas, ik wil dat jullie stil zijn’, maar
in m’n vmbo-klas moest ik iedereen
individueel aanspreken.” Ook die
vwo-leerling verdient het om gezien te worden. Dat je er mee weg
komt, betekent niet dat vwo-leerlingen geen behoefte hebben aan een
persoonlijke aanpak.
Je bent tevens didacticus: je moet
leerstof aanbieden op niveau, een
stap terug kunnen doen wanneer de benodigde voorkennis
ontbreekt en leerlingen de tools
bieden om vrije opdrachten uit
te voeren. De heilige graal is om
‘saaie’ lesstof zo aan te bieden dat
leerlingen het belang ervan inzien
en je hen kunt inspireren. Op het
moment dat jij leerlingen weet te
boeien, ontstaat er geen rumoer en
kunnen die YouTube-filmpjes wel
even wachten.

Lachen vóór Kerstmis
Dit kun je niet van de ene op de andere dag, ook een natuurtalent zal
regelmatig onderuit gaan. Lesgeven
is immers een ervaringsvak. Maar
wanneer je kritisch durft te kijken
naar je eigen handelen, zie je dat
de factoren die je wel kunt beïnvloeden door je te bekwamen in je
vak uiteindelijk die externe factoren
minder belangrijk kunnen maken.
Juist vmbo-leerlingen schatten dit
vakmanschap op waarde en geven
je er waardering voor.

Juist vmboleerlingen
schatten je
vakmanschap
op waarde

Dat kan inderdaad niet op halve
kracht. Het vergt passie voor wat
je doet, zelfkritiek en doorzettingsvermogen. Ik ben er nog lang niet,
ook ik maak met grote regelmaat
fouten. Ik heb nog heel veel te
leren. Dat maakt het docentschap
zo mooi. Maar gelukkig kan ik vóór
Kerstmis lachen wanneer ik lesgeef,
zonder daardoor de controle te
verliezen. Ik gun Johannes Visser
de energie om zijn zoektocht voort
te zetten zodat hij zijn concept-artikel af kan maken en kan publiceren.
Maar belangrijker nog: zodat hij
als docent voorbij de stereotypes
kan kijken en kan genieten van de
prachtige jonge mensen die op
onze vmbo’s zitten.
Jesse Rutters is docent economie
en mentor op een vmbo-school met
leerwegondersteunend onderwijs.
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Schrijf je in voor de workshop Bèta&TechMentality
Wil je meer weten over de drijfveren van je leerlingen en hoe
je hierop inspeelt? Tijdens de workshop Bèta&TechMentality
krijg je een toelichting op het model, de verschillende typen
leerlingen en hoe je je techniekonderwijs zo inricht dat het
een brede groep aanspreekt. Meld jezelf en/of je team aan
via www.betatechmentality.nl Deelname aan de workshop
is kosteloos.

Ontdek hoe jouw leerlingen tegen de wereld van techniek aankijken

Met het nieuwe Bèta&TechMentality-model
maak je onderwijs dat raakt
Jongeren denken verschillend over technologie. De één ziet er
talloze mogelijkheden in om de wereld te verbeteren, de ander
staat er kritischer tegenover maar wordt wél enthousiast van
hightech toepassingen zoals drones en robots. Weer een ander
vindt juist de ontwerpkant aantrekkelijk. Al die triggers kun
je inzetten om de ogen van je leerlingen te openen voor een
toekomst in de technologie. Het nieuwe Bèta&TechMentality-

Leuke praktijkopdrachten in de klas en inspirerende rolmodellen
kunnen helpen hun kijk op techniek te verbreden en hun zelfvertrouwen op dit vlak te vergroten.
Ontdekkers zijn nog zoekende naar een richting die bij hen past.
Hun – soms nogal conservatieve - beeld van techniek ligt nog
niet vast. Maar leg je verrassende hightech voorbeelden aan ze
voor, dan worden ze vaak snel enthousiast. Nu nog zorgen dat
ze zicht krijgen op hun eigen technische talent, bijvoorbeeld via
ontwerpopdrachten.

model helpt je daarbij.
Het Bèta&Tech Mentality-model onderscheidt vijf typen jongeren,
gebaseerd op onderzoek onder 9- tot en met 17-jarigen:
Vernieuwers zijn graag met techniek bezig en vinden dat ze
er goed in zijn. Over de rol van technologie bij het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering zijn
ze positief; ze associëren techniek met vooruitgang, en zien zichzelf al vol trots bijdragen aan innovaties. Erkenning vanuit hun
omgeving voor wat ze doen vinden ze belangrijk. Daag hen uit met
hightech theorie-en-praktijkopdrachten en ze leven helemaal op.

Creatieve makers hebben een sterke intrinsieke motivatie
voor techniek. Ze puzzelen graag op de beste oplossing voor
een uitdagend probleem. Ze zien techniek ook als middel om
maatschappelijke kwesties te lijf te gaan. Waardering van anderen
of status vinden ze niet belangrijk. Geef deze jongeren de ruimte
om daarmee zelf aan de slag te gaan en hun enthousiasme neemt
alleen maar toe.

Maatschappelijke toepassers lopen (nog) niet warm voor techniek
en hebben vaak het idee dat ze niet goed zijn in vakken als techniek,
wis- en natuurkunde. Toch zijn ze vaak te enthousiasmeren voor
technologie als je laat zien hoe belangrijk technologie is voor de
onderwerpen die hen interesseren, zoals de zorg of het onderwijs.
Doeners willen het liefst met hun handen werken, zonder te
veel theoretische rompslomp. Ze hebben vaak een traditioneel
beeld van techniek en vinden dat ze er niet in uitblinken.

Breng samen met Jet-Net & TechNet
technologie tot leven!
Bekijk al onze activiteiten op www.jet-net.nl

JT_Adv_B&T_DEF.indd 2
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Bouwen aan
vertrouwen
LEGO® Education SPIKE™ Prime is dé tool
waarmee leerlingen tussen de 12 en 14 kunnen leren programmeren. Met SPIKE Prime
doen leerlingen de broodnodige vaardigheden
op voor STEAM en voor de 21e eeuw. Terwijl
ze aan het spelen zijn, kunnen ze zich ontwikkelen tot de innovatieve geesten van morgen.
STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics en de dwarsverbanden daartussen. Met STEAM-activiteiten
bereiden kinderen zich voor op de wereld
van morgen. SPIKE Prime is een combinatie
van LEGO-bouwelementen, een programmeerbare Hub met meerdere poorten en een
intuïtieve, op Scratch gebaseerde programmeertaal op basis van slepen en neerzetten.

Betrokken

Meer informatie over de inhoud en activiteiten vind je op
www.LEGOeducation.com/nl-nl. Ga naar www.LEGOeducation.com/
competitions voor meer informatie over de wedstrijd.

Van eenvoudige instaplessen tot oneindige
mogelijkheden voor creatieve ontwerpen,
LEGO® Education SPIKE™ Prime zorgt ervoor
dat leerlingen betrokken raken en hun zelfvertrouwen kunnen vergroten. Ze leren – op
hun eigen leerniveau – kritisch na te denken,
gegevens te analyseren en complexe problemen op te lossen die relevant zijn in de echte
wereld.

Kom naar de docentendag!
Amnesty International, de Anne Frank Stichting en Movies that Matter nodigen je
van harte uit voor de docentendag ‘Maak het verschil met verhalen in de klas’.
Met verhalen kun je leerlingen prikkelen, inspireren
en activeren. Daarom staat verhalen vertellen centraal tijdens deze dag voor vo- en mbo-docenten
van vo. Leer hoe je verhalen kunt inzetten in de
klas en maak kennis met de persoonlijke verhalen
van dappere jongeren uit de hele wereld.
Workshop Amnesty International
Op je veertiende gedwongen worden te trouwen met een man die je niet kent. Op
je zestiende het leger in moeten. Met Amnesty’s digitale, interactieve lespakket
BRAVE ervaar je hoe jonge mensenrechtenactivisten onrecht aanpakken. BRAVE
biedt aansprekende video’s, interactieve vragen en boeiende achtergrondinformatie
voor leerlingen in het mbo en vanaf klas 3 in het voortgezet onderwijs. In de workshop ontmoet je een aantal jonge mensenrechtenverdedigers.
Workshop Anne Frank Stichting
Antisemitisme, racisme en discriminatie zijn in Europa nog steeds aan de orde van
de dag en vooral van invloed op het leven van jongeren. De online toolbox Stories
that Move stimuleert jongeren om kritisch na te denken over diversiteit en discriminatie en om te reflecteren op hun eigen standpunten en keuzes. In korte filmpjes
komen jongeren aan het woord over hun positieve ervaringen maar ook over uitsluiting en discriminatie.
Workshop Movies that Matter
Film is een sterk medium om door onverschilligheid en cynisme heen te breken.
Film houdt ons een spiegel voor, geeft inzicht, stelt vragen en zet zo leerlingen
aan tot reflectie. De korte film Night gaat in op de betekenis van taal in relatie tot
uitsluiting. Tijdens de workshop kijk je Night en volg je het bijbehorende leerpad.
Je ontvangt handvatten om met je leerlingen en studenten in gesprek te gaan over
hoe woorden iemand kunnen buitensluiten.

Datum: 4 oktober 2019
Locatie: het Amnesty-huis, Keizersgracht 177
Kosten: 25 euro, voor studenten is de dag gratis
Meer info en aanmelden op
www.amnesty.nl/docentendag2019

Toegankelijk

De LEGO® Education SPIKE™ app bevat
aan-de-slagmaterialen en vier lesmodules
over STEAM die gericht zijn op techniek
en informatica. De modules zijn speciaal
ontwikkeld voor leerlingen van 12 tot en
met 14 jaar en zijn afgestemd op lessen
van 45 minuten. De uitgebreide online
lesplannen bieden toegankelijk, interactief
ondersteuningsmateriaal, zodat leerkrachten met vertrouwen kunnen lesgeven in
techniek en informatica, ongeacht hun
ervaring.

Uitdaging

LEGO® Education SPIKE™ Prime stimuleert
creativiteit en betrokkenheid bij STEAM
niet alleen binnen scholen. Buitenschools
is zij bijvoorbeeld betrokken bij roboticaclubs, programmeerprogramma’s en
Maker Spaces. De FIRST® LEGO League
biedt bovendien een extra uitdaging om
met LEGO® Education SPIKE™ aan de slag
te gaan. In deze internationale robotwedstrijd worden leerlingen gestimuleerd
samen te werken en nieuwe vaardigheden
te ontwikkelen voor een veranderende
arbeidsmarkt.

Veel te winnen voor
leerling en docent
Ze wonnen goud, de leerlingen Dienstverlening & Product van docent Wendy Pereira
bij de Skills Talents-wedstrijden voor vmbo. Zij is trots op haar leerlingen: “Ik leg de
lat hoog om hun meer kansen te bieden.”
Wendy Pereira-Smit is docent op het
Bonhoeffer College in Enschede en
coördinator op deze Bèta Challenge
school. Leerlingen komen vanaf de eerste
klas in aanraking met technologie en de
toepassing ervan. “Vooral voor leerlingen
in de theoretische en gemengde leerweg is
dat een fantastische verbreding, want zo
leren ze veel meer facetten van techniek
kennen. En bijpassende vervolgopleidingen
en bedrijven.”
Landelijke finale
De docente deed voor de derde keer mee
aan Skills Talents. Haar leerlingen haalden
goud bij de landelijke finale. De opdracht:
bedenk een naam voor een cosmeticabedrijf, ontwerp een logo en website, en
organiseer een evenement om een nieuw
product te lanceren. “Een elevatorpitch leren
ze sowieso op onze school, dus dat kwam
mooi uit. Ik ben natuurlijk heel trots op hen.”
Meest inspirerende vmbo-docent
Pereira mag zich een heel jaar lang de
‘Meest Inspirerende vmbo-docent in het
techniekonderwijs 2019’ noemen, omdat

zij haar leerlingen zo goed begeleidt.
Daarmee is ze een inspirator voor collega-docenten. Dat vond onderwijsminister
Arie Slob ook bij de uitreiking van de Ir. W.
Maas Geesteranusprijs. Pereira: “Mijn hart
ligt bij het vmbo. Juist door mijn leerlingen uit te dagen, ook met vakwedstrijden,
kunnen ze boven zichzelf uitstijgen.”
Prachtig beroep
“We hebben een prachtig beroep, waarin
je je steeds kunt ontwikkelen,” zegt zij. “Ik
wil elke dag iets positiefs meenemen uit
de klas, hoe klein ook. Regelmatig houden
mijn leerlingen me een spiegel voor. Daar
geniet ik van.”

Skills The Finals 2020
Ook meedoen met je klas? Schrijf je in voor de vakwedstrijden van Skills
Talents (vmbo) of Skills Heroes (mbo). Van 4-6 maart 2020 zijn de nationale
finales in Leeuwarden. Leerlingen en docenten kunnen deze finales met de
LOB-experience bezoeken, een interactief programma om vervolgopleidingen
en beroepen te ontdekken en ervaren. Kijk op www.skillsthefinals.nl
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Hiermee krijg én houd je leerlingen aan het lezen!
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illustratie: Mieke Driessen

In groep 4 - 5 - 6 krijg je een stevige basis

In groep 7 - 8 kantelt het zwaartepunt

techniek, in combinatie met begrip.

naar begrijpend en studerend lezen.
Mét blijvende aandacht voor techniek.
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Tijd en ruimte creëren voor
de schoonheid van het vak
Het onderwijs in Nederland is in beweging,
misschien wel sterker dan ooit. Paul
Rosenmöller benadrukte tijdens zijn
speech op het VO Congres afgelopen
maart de noodzaak om nu stappen te
zetten richting eigentijds onderwijs,
talentontwikkeling, anders toetsen en
meer aandacht voor socialisatie en
persoonsvorming. Dat is mooi, maar hoe
doe je dat in de dagelijkse praktijk?

Tijdgebrek...
Hoe werk je aan het onderwijs van
de toekomst als je voortdurend worstelt met je tijd? Als je moet kiezen
tussen een oudergesprek en een
vergadering over het nieuwe schoolplan? Als je beseft dat het toch niet
gelukt is om bij Eva door te vragen
of zij de stof wel echt begrijpt?
Tijdens een studiedag over timemanagement leerde je over het verschil
tussen urgent en belangrijk, en meer
focus leggen op zaken die waarde
toevoegen op de langere termijn.
Leuk, maar hoe dan? En self-efficacy
van docententeams, ook zo’n term
die je steeds vaker hoort. Wat is dat
precies? Voor veel docenten zal dit
herkenbaar zijn.
Schoonheid van het vak
Het goede nieuws is dat het op
steeds meer scholen lukt om stappen te zetten richting het toekomstbeeld dat Paul Rosenmöller schetst.
Door projecten op te starten en te
willen (en mogen!) leren van wat
zich voordoet. Projecten waarin met
passie wordt gewerkt om leerlingen te laten zien dat leren leuk
is. Projecten die leerlingen laten
kennismaken met hoe het voelt om
een waardevolle bijdrage te leveren

Voordelen Magister.me
Scholen hebben verschillende redenen om
met Magister.me aan de slag te gaan:
• Vanuit de methode of eigen materiaal
makkelijk arrangeren en differentiëren.
• Vanuit visie curriculumbewustzijn stimuleren
bij docenten.
• Leerdoel gestuurd werken effectief vormgeven.
• Van werkdruk naar werkplezier door samenwerken en eﬃciënte inzet van lesmateriaal
en formatieve toetsen.
• In krimpregio’s leerlingen zelfstandig laten
leren met persoonlijke leerlijnen.

aan onze maatschappij. Dat zijn
ervaringen die leerlingen bijblijven
en een bepalende rol kunnen spelen
in hoe ze hun toekomst tegemoet
gaan. Zo kun je als docent het verschil maken in de ontwikkeling van
jonge mensen. En dat is nou juist de
schoonheid van het vak, toch?

de zogenaamde ‘effectgrootte’ van
Collective Teacher Efficacy inmiddels met stip op 1 in zijn ranglijst
van alle acties die je als docent op
school kunt ondernemen (zoals
(peer)feedback, directe instructie
et cetera). Het effect van deze
gezamenlijke overtuiging is vier keer
groter dan andere interventies in het
leerproces van leerlingen. Dat lijkt
toch zeker de moeite waard?

Collective Teacher Efficacy als
Hattie’s nieuwe nr 1.
Bij het creëren van waardevolle erICT als helpende hand
varingen voor leerlingen speelt
de term self-efficacy ook
Hoe creëer je nu tijd en
een rol. Het geeft
ruimte om nieuwe
aan hoe positief
initiatieven vorm te
Irene van Meel,
een individu zijn
geven? Hoe creëer
Munnikenheide College:
competenties
je als schoolinschat om
leiding de voe“Na een periode van leerlabs
toekomstige
dingsbodem
en experimenten willen we nu
uitdagingen
waarin teams
aan te gaan
overtuigd ramet de hele school vormgeven
en te volken
dat ‘het wél
aan gepersonaliseerd onderwijs.
brengen. Van
kan’?
Hoe kun
Gelukkig kwamen we toen
groot belang
je
tijd
besparen
Magister.me tegen!”
voor leerlingen,
zodat docenten
maar het blijkt net
coachingstrajecten
zo goed een rol te
kunnen organiseren of
spelen in docententeams
vakoverstijgende projecten
en veranderprocessen
ontwerpen? Gelukkig zijn er ICT-toeop scholen.
passingen die een helpende hand
toesteken: programma’s of platJohn Hattie spreekt in zijn nieuwe
forms die tijdrovend werk automameta-analyse ‘Visible Learning’ over
tiseren, die extra inzicht bieden én
Collective Teacher Efficacy (CTE): de
eenheid brengen in de manier van
gezamenlijke overtuiging van een
werken op school.
docententeam dat zij het verschil
kunnen maken in het leerproces
Scholen die al langer bezig zijn met
van leerlingen. Teams met een
onderwijsontwikkeling hebben ervahoge mate van Collective Teacher
ren hoe belangrijk het is om ontwikEfficacy steken veel energie in hun
kelingen te organiseren vanuit één
werk, leggen de lat hoog en zoeken
platform. Eén platform waarop leersamen naar oplossingen als dingen
lingen al hun persoonlijke leerroutes
anders lopen. Volgens Hattie staat
vinden, monitoringdashboards in-

zicht geven in voortgang voor begeleiders en ouders, en docenten slim
gefaciliteerd worden om contextrijke
materialen klaar te zetten. En één
plek met inzicht in differentiatie voor
het waarderingskader. Want alleen
door alle informatie van, over en voor
leerlingen te bundelen, kan iedereen
vanuit zijn eigen rol meewerken aan
hetzelfde doel: leerlingen zo goed
mogelijk voorbereiden op hun plek in
de maatschappij.
Magister.me
Magister.me is zo’n innovatief
leerplatform dat een helpende
hand toesteekt door maatwerk
makkelijk te maken. Het afgelopen
jaar is Magister.me door vijftig
scholen in gebruik genomen. Deze
scholen geven aan dat het bij hun
keuze van belang is geweest dat
Magister.me aansluit bij een breed
spectrum aan onderwijsvisies.
Bovendien kunnen docenten binnen het leerplatform alle leidende
lesmethoden, VO-content én eigen
materialen gebruiken voor (persoonlijke) leerlijnen, of om mee te
arrangeren en differentiëren. En
Magister.me biedt een naadloze
samenwerking met de belangrijke
applicaties uit het ICT-landschap
van de school zoals Magister,
Oﬃce 365 en Google Docs.
Wilt u weten wat Magister.me kan
betekenen voor de ontwikkeling op
uw school? Neem dan contact op met
relatiebeheer@magister.nl om een afspraak
te maken. We komen graag langs.

Een greep uit de scholen die al met Magister.me werken: Mondial College | Munnikenheide College | Stad en Esch |
Picasso Lyceum | Maaslandcollege | Rodenborch College | Spinoza 20first | Academie Tien | Tabor d’Ampte |
Tabor Werenfridus | Grafisch Lyceum Rotterdam | Comenius @Forum | Comenius Zamenhof | Mundus College |
Eckartcollege | Pantarijn | Linge College | Eerste Christelijk Lyceum| Agnieten College | Linde College |
Purmerendse ScholenGroep | Over Betuwe College | Palmentuin.
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Filmeducatie opent ogen
Beeldtaal is voor kinderen en jongeren de normaalste taal van de wereld, ze gebruiken
het steeds vaker en steeds vroeger. Maar weten ze wel waar ze naar kijken?
DOOR FLORINE WIEBENGA EN CAROLINE WISSE

Movies touch our hearts and
awaken our vision, and change
the way we see things. They take
us to other places, they open
doors and minds.
Martin Scorsese
(regisseur van o.a. Hugo)
De beelden zoals wij die kennen bewegend, dynamisch, realistisch,
bewerkt - bestaan nog niet zo lang.
Film werd pas honderdvijfentwintig
jaar geleden uitgevonden. Maar door
de digitale ontwikkeling is het snel
gegaan en is film nu overal. Film is
fluïde en grenzeloos. Film zie je terug
in Instastories, vlogs, videoclips,
YouTube, series, VR, games en andere
creaties waarbij de cinematografische
taal wordt gebruikt om een verhaal
te vertellen. Het zit in ons DNA. Maar
zijn we ons wel bewust van waar we
naar kijken? Hoe komt het dat we
beelden begrijpen zonder woorden?
Wat zie je nu echt als je naar Instastories, series en films kijkt? Waarom is
het zo aantrekkelijk met film te communiceren? Hoe bereik je een groot
publiek? Wat zijn de consequenties
van het delen van je filmpjes?

#allesisfilm
Film is a mirror. I want to see
more filmmakers. We all want
to see ourselves.
Ava Duvernay
(regisseur van o.a. Selma)

Film is allang niet meer alleen
een kermisattractie om mensen
te vermaken. Film is een sociaal,
economisch, kunstzinnig, technisch,
historisch, filosofisch, politiek,
levensbeschouwelijk, geografisch,
cultureel en talig product.
Filmmakers reageren met hun werk
op politieke of maatschappelijke
ontwikkelingen, geven hun kijk op de
wereld, scheppen andere werkelijkheden, tonen schoonheid en willen
met hun werk anderen verwonderen
of prikkelen. Film kan irriteren, schuren, voldoening en plezier geven
door (samen) film te ervaren en kan
leiden tot verstilling.

#doityourself
As a filmmaker whose first film
was made with the DIY tools
of digital cinema, I love how
the democratization of the
filmmaking process and platforms
like YouTube enables people to tell
stories that in previous generations
simply could not be told.
Barry Jenkins (regisseur en
scenarioschrijver van o.a. Moonlight)
Films zijn overal, iedereen heeft een
camera. Maar omdat je op record
kunt drukken, ben je nog geen filmmaker. En al heb je alle 24 James
Bond verfilmingen én alle boeken
gelezen, dat maakt je nog geen
bewuste kijker. Want wie heeft zich

nooit laten verleiden tot het geloven
in het goede tegenover het kwade,
het sprookje van de ware liefde, of
het aanschaffen van een veel te
duur kledingstuk omdat je idool
hetzelfde droeg? En wie checkt af
en toe z’n socialmedia-account of er
een gênant filmpje van jou te vinden
is waarvan je liever niet hebt dat je
(toekomstige) werkgever het ziet?
Om alle lagen van film te kunnen
begrijpen heb je specifieke kennis en
vaardigheden nodig en een bewuste
houding. Daarmee kun je bewegend
beeld onderzoeken en analyseren,
de impact en de invloed op de samenleving begrijpen en zelf verhalen
maken en publiceren.
Onderwijs in film brengt leerlingen
in contact met de geschiedenis van
film wereldwijd, met culturen en
verhalen van anderen. Leerlingen
leren door het stellen van kritische
en/of filosofische vragen film vanuit
verschillende perspectieven te
onderzoeken, te analyseren en te
duiden. Ook leren ze dat er meerdere
oplossingen en opvattingen naast elkaar kunnen en mogen bestaan door
ideeën en gedachten daarover te
delen. Filmeducatie draagt bij aan de
hoofddoelen van het onderwijs: het
werken aan persoonlijke en maatschappelijke vorming en het geven
van beroepskwalificaties. Beeldvaardig zijn geeft leerlingen de keuze om
maker, deelnemer, uitvinder, vertoner,
criticus en/of liefhebber te worden.

301 vind-ik-leuks
Filmeducatie

Ramon Mangold #filmleraarvanhetjaar2018

veld zien hoe het onderwijs kan meegaan met de digitale en technische
ontwikkelingen in de samenleving.
Leraren zijn doorgaans geen VIPS,
geen BN’ers, geen sterren die in de
spotlights gaan staan. Maar wat zij
doen verdient een podium. De verkiezing van de Filmleraar van het Jaar
zet dan ook de spotlights op deze innovators. Iedere leraar kan Filmleraar
van het Jaar worden, ongeacht waar
en waarin hij of zij lesgeeft. Of het
nu gaat om een docent Nederlands,
maatschappijleer of een basisschoolleerkracht die aandacht besteedt aan
filmeducatie, allen komen in aanmerking voor deze eretitel.

#filmleraarvanhetjaar
I’m about challenging people.
Like, properly challenging them
and their assumptions. Audiences
make their minds up about people
they see on screen, just like they
do in real life. That’s what fascinates
me in film. You see a character
and have to think: is this person
different to what I assumed he
was when I first saw him?
Steve McQueen (kunstenaar en
filmregisseur van o.a. 12 Years a Slave)

Enkele sites waar je
informatie, handvatten,
inspirerende en praktische tips kunt vinden:
• www.filmeducatie.nl

323 vind-ik-leuks
Filmeducatie

Jurre Rompa #diy #doityourself

Filmeducatie is belangrijk in een
gemedialiseerde samenleving,
maar heeft nog geen vaste plek in
het onderwijs. Een aantal scholen
integreert film echter al op een professionele manier in hun curriculum.
De lessen zijn ontwikkeld door enthousiaste, gepassioneerde leraren:
onvervalste avonturiers en pioniers
voor het onderwijs van de toekomst.

• www.filmleraarvanhetjaar.nl

Deze creatieve leraren, die leerlingen
op weg helpen in het medialandschap, spelen een belangrijke rol.
Zij maken hun leerlingen niet alleen
beeldvaardiger, ook laten zij aan het

Aanmelden voor de

• www.kijk-goed.nl
• www.moviezone.nl/weten
• www.avontureninhetdonker.nl
• www.cinekid.nl/nl/jaarrond/voor-ouders/top100

De verkiezing van de Filmleraar van
het Jaar 2019 is in volle gang. De
drie genomineerden, Jeroen Helmers van het Blariacumcollege in
Venlo, Maurice Ermen van De Uitvinding in Enschede en Malu Sanders
van Het 4e Gymnasium uit Amsterdam krijgen op 1 oktober tijdens het
Nederlands Film Festival te horen
wie van hen zich filmleraar van het
jaar 2019 mag noemen. De vakjury
bestaat dit jaar uit eindredacteur
van NTR Schooltv Erik Appelman,
filmmaker en docent Ahmet Polat,
hoofd Educatie bij Eye Filmmuseum
Florine Wiebenga, lerarenopleider
bij de HvA David Geneste, Filmleraar
van het Jaar 2018 Jeroen Stultiens
en Aya el Gris, leerling aan het Amsterdamse Hervormd Lyceum West.

• www.moviesthatmatter.nl/
educatie/lesmateriaal
• Inspiratiedagen voor
leraren tijdens filmfestivals

nieuwsbrief van het

#samenwerken
Dus er is niet één waarheid.
De enige waarheid is de film
zoals jij hem voor je ziet en
daar moet je voor staan.

netwerk kan op:
https://www.filmeducatie.nl
/contact

Sacha Polak (Nederlandse regisseuse
van o.a. Dirty God)
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Filmleraar van het jaar is een initiatief van het Netwerk Filmeducatie. Het netwerk is vernieuwd; sinds
februari 2019 zijn alle relevante sectoren aangesloten. Zodoende werken het onderwijs (leraren po,
vo, mbo, hbo, lerarenopleidingen, universiteiten), de
culturele instellingen (filmmuseum, filmfestivals en
filmtheaters) en de filmindustrie (filmmakers, filmdistributeurs en filmproducenten) samen om filmeducatie naar een hoger plan te tillen. Dit wordt op verschillende niveaus aangepakt. Een doorlopende leerlijn
film- en beeldtaal, scholing voor leraren en trainers
op het gebied van film, een digitale leeromgeving met
films voor in de klas, digibordlessen en de zesdelige
serie Wat kijk je nou? in samenwerking met Schooltv.
Dit is baanbrekend te noemen, want niet eerder is er
op deze manier en op dit niveau samengewerkt.
Alles is met elkaar verbonden. Zonder bundeling
van krachten geen expertise, zonder deskundige
leraren geen drijfveer en didactische kennis, zonder
lesmateriaal geen praktische middelen, zonder doorlopende leerlijn geen kader van waaruit kan worden
lesgegeven.
Via lessen over film onderzoeken kinderen en jongeren
hun eigen relatie tot film en leren ze betekenis geven
aan de beelden die hen dagelijks omringen. Filmeducatie opent ogen.

Anyone who’s made film and knows about
the cinema has a lifelong
love affair with the experience.
You never stop learning about film.

354 vind-ik-leuks
Filmeducatie

Martin Hoogeboom #filmopentogen

www.lefgasten.nl

Francis Ford Coppola
(regisseur van o.a. The Godfather)

ADVERTENTIE

2020

ONTDEK EN ERVAAR

Laat jouw leerlingen hun interesses en vaardigheden ontdekken met de
‘Play your Skills app’ én de LOB-Experience op Skills The Finals,
4-6 maart 2020 in het WTC in Leeuwarden:
 gratis 'Play your skills app' met leshandleiding, video's en monitoring
 50 praktische doe- en challengeactiviteiten
 finales in 40 beroepen met uitleg door oud-kampioenen
en vakprofessionals
 studiekeuzegesprekken en -voorlichting mbo én hbo
 masterclasses arbeidsmarkt en productdemonstraties
 tegemoetkoming in (bus)vervoerskosten

 Pre-registreer je school of klassen nu en ontvang het lessenpakket in december! Meer weten? skillsthefinals.nl

ADVERTORIAL

Hoe krijgen én houden we
leerlingen aan het lezen?
‘Het is moeilijk om ze te motiveren want ze vinden begrijpend lezen saai.’
‘Ik houd ze alleen bij de les als ik er zelf van alles omheen verzin.’
‘Veel leerlingen lezen thuis nooit, ze beleven er geen plezier aan.’
Herkenbaar? Tijdens onze gesprekken met leerkrachten van zowel groep 4, 5 en 6 als de bovenbouw
hoorden we dit soort opmerkingen vaak. Het signaal is duidelijk. Lezen moet veel leuker worden!

Michael van Haaren, uitgever van de gloednieuwe Estafette editie 3, vertelt: “Ons
leesonderwijs in Nederland is door de jaren heen erg versnipperd. Als enige land in
Europa bieden wij technisch en begrijpend lezen apart aan. Met de inzichten van nu
weten we dat juist door die twee vakken los te koppelen het lastig blijft om dieper tot
een tekst door te dringen. Maar juist de diepere laag zorgt voor het leesplezier. En hoe
meer plezier in lezen, hoe meer je leest. Juist als je meer leest word je ook een betere
lezer. Niet alleen technisch, maar ook neemt je woordenschat en leesbegrip flink toe.
Cruciaal voor je toekomst!”

Bovenbouw: lezen met de pen
Leerlingen in groep 7 en 8 vragen om een andere aanpak. Michael: “Er zit vaak nog een
grote kloof tussen het basis- en voortgezet onderwijs. In de bovenbouw leggen we daarom
het zwaartepunt op begrijpend lezen, studerend lezen en studievaardigheden. Waarbij
we technisch lezen uiteraard wel goed onderhouden. De leerlingen gaan actief aan de
slag met bestaande teksten over onderwerpen die aansluiten bij hun eigen belevingswereld. Dit doen ze in leeswerkboeken waarin ze dus echt in de tekst strepen, omcirkelen
en noteren. Ook gaan ze veel samen praten en discussiëren over de tekst. Zo bereiden
we hen goed voor op het voortgezet onderwijs.”

Leesbevordering

5

Wordt in de tekst wel of niet duidelijk gemaakt

wat deze woorden betekenen? Zet er een rondje om.
inspraak (r. 38)
meewegen (r. 44)
de Tweede kamer (r. 50)
wetsvoorstel (r.50)

35

In een tabel vind ik snel
de informatie die ik zoek.
Uit een tabel kan ik minder
informatie halen dan uit een tekst.

wel / niet
wel / niet
wel / niet
wel / niet

10

De rechter wijst de hond aan de vrouw toe. In een

15

stukje van de tekst wordt uitgelegd waarom hij dat
doet. Zet er een streep voor.
20

5 Zet de zinnen in de goede volgorde.
Vul in: 1, 2, 3 en 4.
De man en de vrouw willen allebei de hond houden.
De rechter moet beslissen wie de hond krijgt.
De rechter wijst de hond toe aan de vrouw.

25

Een man en een vrouw willen gaan scheiden.

6 Waarom staat het woord luisterde (regel 20)
tussen aanhalingstekens? Schrijf op.

‘De hond is gelukkig,’ zei de rechter

Als twee mensen gaan scheiden, moeten ze de
gezamenlijke spullen verdelen. Wie krijgt het huis, wie de
auto, wie de dure tv en wie het bankstel? Als ze daar ruzie
over krijgen – en dat gebeurt vaak – kunnen ze naar de
rechter. Die bepaalt dan wat naar wie gaat. Maar wat doet
een rechter met een gezamenlijke hond?
De rechter in Limburg deed wat hij ook doet als mensen
ruzie krijgen over het huis of de auto. Hij luisterde naar
het verhaal van de vrouw en hij luisterde naar het verhaal
van de man. Maar hij deed nog iets anders. Hij ‘luisterde’
naar Rocco. Of beter gezegd: hij keek naar het belang van
de hond. Want een hond is een levend wezen met gevoel.
In zijn uitspraak hield hij er rekening mee dat Rocco al
sinds het stel uit elkaar was bij de vrouw woonde, al
anderhalf jaar. Hij werd goed verzorgd, had voldoende
ruimte en was gelukkig, zei de rechter op 15 mei 2013.
En: ‘Het is niet goed voor Rocco als hij uit zijn veilige,
vertrouwde omgeving weg moet. Bovendien zit meneer
regelmatig in de gevangenis en heeft hij geldproblemen.

7 In het stukje 'Kromme poten' geeft het kamerlid

Hij kan daardoor niet goed voor zijn hond zorgen.
Daarom wijs ik Rocco toe aan mevrouw.’
Het belang van de hond en de vrouw samen woog
zwaarder dan het belang van de man. De vrouw moest de
man wel 500 euro betalen voor zijn aandeel in de hond.
De rechter had namelijk bepaald dat Rocco 1000 euro
waard was. Maar of Rocco het daarmee eens was?

aan de slag

50

55

60

65

Totaal aantal echtscheidingen

een duidelijk voorbeeld? Waarom wel of niet? Schrijf op.

‘Ben je twaalf jaar of ouder?’
‘Ja.’

2016

2017

34.232

33.414

32.768

Welke uitspraak over tabellen klopt?

Echtscheidingen zonder minderjarige kinderen

15.503

15.017

14.786

14.590

Echtscheidingen met minderjarige kinderen

19.906

19.215

18.628

18.178

Echtscheidingen met 1 kind

7.660

7.332

7.168

6.919

Echtscheidingen met 2 kinderen

9.238

8.935

8.591

8.431

Echtscheidingen met 3 of meer kinderen

3.008

2.948

2.869

2.828

8 Dieren moeten goed behandeld worden. Geldt dat
volgens jou voor alle dieren, of vooral voor huisdieren?

1

Praat er samen met je maatje over. Noteer steekwoorden.

Bekijk de tabel over echtscheidingen. Wat klopt? Kruis aan.

a In 2017 waren er in totaal meer echtscheidingen dan in 2014.

waar

niet waar

b In 2015 scheidden er minder mensen met 1 kind dan mensen met 2 kinderen.

waar

niet waar

Kromme poten

c Echtscheidingen bij mensen met 3 of meer kinderen zijn alleen maar toegenomen.

waar

niet waar

d In 2016 waren er meer mensen met minderjarige kinderen die scheidden dan mensen

waar

niet waar

Wie heeft dat eigenlijk bedacht, dat dieren geen zaken zijn?
Hoe is dat zinnetje in de wet gekomen? In 2009 sprak de
Tweede Kamer over een nieuw wetsvoorstel: de Wet Dieren.
Die wet gaat over dieren houden, en over wat allemaal wel
en niet mag met dieren. Twee Kamerleden hebben toen
voorgesteld om het zinnetje ‘dieren zijn geen zaken’ in de
wet op te nemen. Ze hadden dat gezien in de Duitse wet.
Een van hen, Cramer, gaf ook een toelichting in de Kamer.
Hij zei dat we anders naar dieren moeten gaan kijken.
Dieren zijn geen zaken waarmee we maar alles kunnen
doen. En hij gaf ook een voorbeeld: ‘Als je een tafel vervoert
in een auto, geeft het niet als die een beetje klem zit en de
poten een beetje verbuigen. Als je een dier in een auto
vervoert, zorg je ervoor dat hij voldoende ruimte heeft.’ Een
ander Kamerlid zei: ‘Ik vind het niet prettig als de heer
Cramer mijn tafel vervoert en die met kromme poten
aflevert.’ Grapje, natuurlijk. Want hij was het ermee eens dat
dieren geen zaken zijn. De meerderheid van de Tweede
Kamer vond het een goed voorstel. Het zinnetje staat
overigens niet in de Wet Dieren, maar in het Burgerlijk
Wetboek. Waarom dat zo is, is een lang verhaal. Het doet er
ook niet toe. Het staat in de wet. Sinds 2013.

In een tabel staan altijd cijfers.

Bron CBS

met gevoel!’

zonder minderjarige kinderen.
2

Bron Annet Huizing, De zweetvoetenman

22

2015

35.409

Kruis aan.

dieren anders moet omgaan dan met dingen. Vind je dat

‘Dan heb je het recht om gehoord te worden.’
‘En als ik dan zeg dat ik de hond niet kan missen?’
‘De rechter zal dat meewegen. Want kinderen zijn ook wezens
45

4
2014

Cramer een voorbeeld om duidelijk te maken dat je met

‘Als mijn ouders gaan scheiden, heb ík dan ook inspraak over onze
hond?’
40

Kleur de woorden waarvan je de betekenis (ongeveer) weet.
4

30
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Wat ga ik leren?
• Informatie uit teksten verwerken.
focus: schema's lezen en verwerken

Ik kan de betekenissen
van woorden

Denk na over de informatie in de tabel. Wat valt je op? Schrijf op.

5 Lees de tekst. Bedenk hoe je de informatie in een tabel kunt zetten.
Praat er samen over en vul de tabel in.
Wat doen we met de hond?
Afspraken maken over huisdieren na scheidingen wordt steeds gangbaarder. Uit
onderzoek blijkt dat er wel verschillen zijn binnen groepen huisdieren. Zo blijkt uit een
studie naar 1500 echtscheidingen in de periode 2015-2017 dat afspraken over honden
het meest worden gemaakt. In 2015 was dat nog het geval bij 300 echtparen, een jaar
later waren het er al ruim 400 en in 2017 maar liefst 650.
Bij katten is een soortgelijke toename te zien. In 2015 maakten 150 stellen afspraken over
hun kat, in 2016 al 200 en in 2017 zelfs 300.
Bij knaagdieren is een dergelijke stijging niet waargenomen. Het aantal koppels dat
afspraken maakt, is alle jaren gelijk gebleven, namelijk slechts 50 per jaar.
titel: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
MAG JE MIJ…
3 In de teksten uit les 10 en 11 las je over de
rechten van kinderen en honden.
Hebben kinderen en honden dezelfde rechten?
Vul de tabel in.

HOND

MENS

HOND

MENS

_____________________________________________________________________________

bezitten?
verkopen?
mishandelen?
EN HEB IK…
rechten?
gevoel?

achterhalen.

23

24

Bron Annet Huizing, De zweetvoetenman

Ik kan een tabel lezen
Ik kan een tabel begrijpen

Vloeiend

Ze is móóí ... móói!

En er zit een draak in dit boek.
Of is het er meer dan één?

Naar
lokaal 112!

Moeten we
hier naar
binnen?

Dat filmen ze voor Francis’ Vrolijke Vakantievlog.
Misdaadverslaggever Matti del Fatti ziet die vlog. Hij dreigt zijn baan
bij de televisie te verliezen. Alleen een dikke, vette, spectaculaire
scoop kan hem nog redden. Hij is dus op jacht naar nieuws dat
de wereld zal schokken. De vlog van Francis komt als geroepen!

Loe en Jim gaan na de zomervakantie naar de

brugklas. Nu mogen ze hun nieuwe school alvast
een dag verkennen. Ze krijgen een speurtocht
met best wel rare opdrachten mee. Samen lukt
het ze om die allemaal uit te voeren ... Nou ja,
bíjna allemaal.

Selma Noort & Hélène Jorna
Als je dit boek leest,
zul je horen wat er gebeurt.
Horen ja, want het is de bedoeling
dat je hardop leest.
Samen met een vriend of vriendin
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Er zit vast
een lichtknop.

Francis en haar opa bouwen samen een monster van oud ijzer.

Bies van Ede

Weetjes over uilen
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Waar
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Nepper dan nepnieuws

Hij is het hulpje van ridder Floor.

Er zit ook een jonkvrouw in dit boek.

Naar
lokaal 112!

toneel

Dit boek gaat over Joor.

Waar
nu heen?

Welkom, nieuwe brugklassers!

Volop variatie en bekende schrijvers
Om het leesplezier extra te stimuleren hebben we tijdens een panelsessie leerlingen
uit verschillende jaargroepen laten kiezen welke thema’s ze het leukst vonden om meer
over te lezen. Per thema hebben we vervolgens allerlei teksten laten schrijven, vaak door
bekende kinderboekenschrijvers zoals Rian Visser, Isabel Versteeg en Jørgen Hofmans. Zij
zorgden onder andere voor moppen, blogs, strips, krantenartikelen, verhalen en e-mails.
Voor extra leesbevordering tijdens de les geven we ook tips voor andere boeken die aansluiten op het onderwerp of die bijvoorbeeld van dezelfde schrijver zijn.
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Wist je dat …?

Het is niet te geloven en oerdom, maar waar. Een plastic fles, zak, tas, dop,
verpakking: heel veel mensen over de hele wereld laten hun plasticafval slingeren.
Op straat, in het bos, op het strand. Het plastic waait van het land een rivier of de
zee in. Of mensen op het strand gooien hun plasticafval meteen in de zee.
Dat afval is een ramp voor de natuur, mens en dier. Want plastic vergaat nooit meer
en wordt zo een onontkoombaar probleem. Het brokkelt heel traag af in ultrakleine
stukjes. En het blijft aan of onder de oppervlakte drijven of net daaronder. Bij
expedities zijn er op de wereld zes plekken in zeeën en oceanen ontdekt waar die
concentratie plastic heel erg groot is. Door stroming komt al dat afval bij elkaar.
De grootste plek met plasticsoep is 34 keer zo groot als Nederland!
Maar het probleem wordt niet langer ontkend: er komen steeds meer landen die
antiplastic zijn. Er is vaker een verbod op plastic en het wordt vaak hergebruikt.
En kinderen, volwassenen, scholen en organisaties komen veel vaker in actie!

Check: wat denk jij?

3. Dood door plastic

Wat weet jij over plasticsoep? Hoe erg is het,
denk je? Klopt alle commotie over plastic in de
natuur of valt het wel mee?

Elk jaar gaan miljoenen zeedieren dood door
plasticafval. Ze raken erin verstrikt, hun
conditie gaat achteruit en ze kunnen er dood
door gaan. Wat is nog meer een groot probleem
van plasticafval voor dieren in de zee?
A Ze worden er blind van.
B Ze zien het aan voor eten en het plastic komt zo
in hun maag.
C Ze raken de weg kwijt.

1. Op welke locatie?
Op welke plek kom je plastic in de natuur
tegen?
A Overal, ook in een slootje bij je om de hoek.
B Alleen in rivieren.
C Alleen in zeeën en oceanen.

… het voedsel van uilen
kan
bestaan uit muizen, insecten,
vissen, kikkers, vogels, reptielen
en zelfs hazen?

… uilen niet alles wat ze eten,
kunnen verteren? Dat braken
ze dan uit in een braakbal.
Daarin kun je stukjes van het
geraamte van hun prooien
terugvinden.

4. Plastic op Aruba

2. Superveel plastic
Het plasticafval in zeeën en oceanen is bij
elkaar onvoorstelbaar veel. Weet jij hoeveel kilo
plastic er per dag in zee belandt?
A 20.425 kilo (twintigduizend en
vierhonderdvijfentwintig kilo).
B 204.250 kilo (tweehonderdvierduizend
en tweehonderdvijftig kilo).
C 20.425.000 kilo (twintig miljoen en
vierhonderdvijfentwintigduizend kilo).

Toeristen zorgen voor veel plasticafval op
Aruba. Wat is de reactie van de Arubanen op dit
probleem?
A De irritatie is groot: ze laten minder toeristen toe
en verkopen geen plastic meer.
B De situatie blijft gelijk: iedereen blijft plastic in
zee gooien.
C Ze verbieden plastic tasjes in de supermarkt en
organiseren opruimacties.

… jonge uiltjes prullen
worden genoemd? Na
hun
geboorte worden ze al
snel te groot voor het nest.
Wanneer ze het nest verlaten,
bewegen ze als
koorddansers over de takken
van de boom.
Daarom worden ze dan
takkelingen genoemd.

Krijg je ook zin om met Estafette editie 3
aan de slag te gaan?

een uil
… veel mensen bij
In
aan wijsheid denken?
de uil vaak
dierenverhalen is
een wijze leraar of

lerares.

… de oorpluimen van een uil niets met de oren te
maken hebben? Ze dienen om te dreigen of af te
schrikken. Eigenlijk is de uil dus een soort
vogelverschrikker. Als een toneelspeler laat hij via
zijn oorpluimen aan de andere uilen zien dat hij
waakzaam is. Liggen ze plat? Dan is de uil

… de gezondheid van een uil soms te zien is aan
zijn veren? Als de veren wijd uit staan, heeft hij
mogelijk een ziekte.

… de oehoe de grootste uilensoort is? De breedte
van zijn
gespreide vleugels is 1.70 m. Dit noem je de spanwijdte.
Hij kan een
snelheid halen van 60 kilometer per uur.

t?
e-uil bestaa
een groent
een
… er ook
geen uil, maar
Dat is alleen
nachtvlinder!

4. C Ze verbieden plastic tasjes in de supermarkt en organiseren opruimacties.
3. B Ze zien het aan voor eten en het plastic komt zo in hun maag.
2. C 20.425.000 kilo per dag. Dat is 8000 miljoen kilo per jaar: het gewicht van 800 miljoen volgeladen vrachtwagens!
1. A Overal, ook in een slootje bij je om de hoek.

ontspannen.

… in Nederland soms zeldzame
uilen op
bezoek komen, zoals een
sperweruil of
een sneeuwuil? Heel veel
vogelaars willen
er dan een foto van maken.

… een uil zijn ogen niet kan bewegen?
Gelukkig kan hij zijn nek zo ver omdraaien
dat hij bijna helemaal achterom kan kijken.

… de echte oren van veel uilen
scheef zitten? Doordat het ene
oor hoger zit dan het andere,
kunnen ze extreem goed horen.
Hierdoor zijn ze specialist in het
inschatten van diepte en afstand.
Ze weten zelfs in complete
duisternis hun prooi te vinden.

… een steenuil zijn nest graag
maakt in de holte van een boom,
anders dan zijn naam misschien
zegt …?

Antwoorden
10

11

20

21

Klaar? Omdraaien en verder lezen maar!
Klaar met de les? Dan draaien leerlingen van groep 4, 5 en 6 hun omnibus met de lesteksten
om en lezen ze lekker door in het leesboek. Dit sluit qua thema aan op de lesteksten. Er
komen personages in voor die ook tijdens de les voorbij komen. En samen vormen de
leesboeken van een jaargroep één groot doorlopend verhaal. Ook in groep 7 en 8 hebben
ze een aansluitend lang verhaal om verder te lezen.
E E6 6
E6

E6

A

A

omnibus

omnibus

tekstboek
tekstboek
landen
landen
– andere
– andere

Toen presenteerde ik mijn Plastic Plan, mijn voorstel om in drie
stappen met deze groep in actie te komen. En ik hoop ook
met de hele school, het hele eiland, de hele wereld. Het was
tijd voor stap 1: plasticafval jutten!
Pablo filmde alles, dit keer met de camera van juf Linda.
‘Hoe gaan we dat aanpakken?’ Dat was Ricardo weer.
Juf Linda glimlachte opgewekt. ‘Kijk maar naar buiten!’ Voor de
school stond een knalgele bus klaar. De chauffeur toeterde.
We renden de bus in en reden naar de noordkust. Ik zat op de
achterbank naast Pablo, die steeds achteromkeek. Nu snap ik
waarom. Hij had wél door dat we achtervolgd werden door de
auto van Tobias Top, maar ik toen nog niet.
Bij het strand deelden de juf en meester zakken uit (niet van
plastic natuurlijk, maar van katoen). Juf Linda hield nog een
praatje dat we Aruba moesten redden van het plastic. Dat we
met onze actie niet het hele probleem van de plasticsoep
kunnen oplossen. Maar het is wel een fantastisch begin.
Toen mochten we eindelijk losgaan: plastic jutten! We reden
van strand naar strand. Dat je in een halve dag zó veel plastic
kan verzamelen!
Natuurlijk vonden we de bekende rotzooi. Plastic zakjes,
boodschappentasjes, flessen, doppen, aanstekers, bekertjes,
wasknijpers. Maar er was nog veel meer. Hou je vast: hoofden,
armen en benen van poppen, zwembrillen, krulspelden.
Megaveel schepjes, zeefjes, vliegtuigjes, dino’s, legoblokjes,
autootjes. Tandenborstels, kammen, vorken, medicijnstrips en
stukjes plastic van ik-weet-niet-wat.

AA

Annemarie
Annemarie
vanvan
denden
Brink
Brink

Plastic-detectives
Plastic-detectives
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• methode voor technisch én begrijpend lezen
• voor groep 4 t/m 8
• uitgever: Michael van Haaren
• van Uitgeverij Zwijsen

zwijsen.nl/estafette
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Dat smaakt naar meer!
Zijn jouw leerlingen helemaal gepakt door het lezen? Om ze aan het lezen te houden
hebben we per jaargroep een aanvullende leesserie gemaakt die aansluit op de thema’s
en verhalen uit de methode. Zo rollen ze vloeiend en met veel plezier zó het vrije lezen in.

Vlot

Leesbegrip
Begrip

Een megaramp!

ja/nee
ja/nee

Estafette Werkboek BASIS M7A | geen kopieermateriaal | © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

Heb je iets aangestreept wat je niet (meteen)

begreep? Bespreek dit met je maatje.

3

Een man en een vrouw in Limburg kopen na hun trouwen
in 2010 samen een hond. Ze betalen hem samen en
voeden hem samen op. De man en de vrouw zijn dol op
Rocco. Maar iets minder dol op elkaar. Twee jaar later
willen ze scheiden en je raadt het al: ze krijgen ruzie over
wie de hond mag hebben. Ze komen er niet uit en gaan
naar de rechter. Die stelt vast dat de man en vrouw
inderdaad samen eigenaar zijn.

Estafette Werkboek BASIS M7A | geen kopieermateriaal | © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

2

Heeft een hond inspraak?
1

terugkijken

aan de slag

Lees de tekst. Denk daarbij steeds:
Begrijp ik wat ik lees? [?] En: Dit valt me op! [!]
Geef dat aan in of bij de tekst.

Vlot

LES 3 – 4

LES

12

Correct

Leesbeleving
Beleving

Wist jij dít over plasticsoep?

Rechten

M7

M7 | LES 11

Wat ga ik leren?
• Een tekst lezen met begrip.
focus: betekenis van woorden en zinnen

Echtscheidingen in Nederland (2014-2017)
1

Correct

Leesbevordering

Rechten

M7

LES

11

terugkijken

Eén en één is drie
Michael: “We hebben onze visie op lezen grondig herzien. We gaan alle aspecten van
lezen in samenhang aanbieden. En dat in elke les bij iedere tekst. Juist door technisch
en begrijpend lezen te combineren wordt één en één samen drie. We maken leerlingen
hier meteen vanaf groep 4 vertrouwd mee, houden alle leerlingen betrokken bij dezelfde
tekst. Ze leren hoe ze die technisch goed moeten verklanken. Maar worden ook geprikkeld
om na te denken over wat ze lezen, praten er samen over. Bijvoorbeeld ook over eigen
ervaringen in relatie tot het onderwerp, om het hiermee dicht bij hun eigen belevingswereld te houden.”

17-4-2019 10:19:18
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Wie wint de
OnderwijsTopTalentPrijs 2019?
De lerarenopleidingen in Nederland zitten
barstensvol talentvolle leraren-in-de-dop.
Op 3 oktober ontvangen twee van hen in Amersfoort
de OnderwijsTopTalentPrijs 2019. De opleidingen
nomineren ieder een kandidaat. De twee
winnaressen van vorig jaar aan het woord.

G

DOOR MARION VAN WEEREN

roesjenjka van
Beek won de
OnderwijsTopTalentPrijs
(OTTP) in
de categorie
primair onderwijs. Om af te
studeren aan de Hogeschool
van Amsterdam deed zij
onderzoek naar de inzet van
de ervaringsgerichte dialoog
in de kleuterklassen van een
jenaplanschool. De bedoeling
was advies te geven over het
gebruik en de integratie van
de ervaringsgerichte dialoog
in de vier jenaplanbasisactiviteiten: gesprek, werk, spel en
viering. Tot haar verrassing
won ze de OTTP: “Winnen
voelde als een cadeau. Het
prachtige bronzen beeld dat
ik gekregen heb, herinnert me
er nog regelmatig aan dat ik
echt gewonnen heb.”

Winnen
voelde als
een cadeau

De OnderwijsTopTalentPrijs
(OTTP) is een initiatief van
het Instituut voor Nationale
Onderwijspromotie (INOP).

Veelzijdigheid
Groesjenjka groeide langzaam toe naar de beslissing
om in het onderwijs te gaan
werken, vertelt ze. “Ik had
een romantisch beeld van ‘de
leerkracht’ door mijn eigen
fijne basisschooltijd. Wel wist
ik dat ik lesgeven leuk vond.
Het persoonlijke en veelzijdige
karakter van het vak gaf de
doorslag. Ik krijg energie van
de persoonlijke gesprekken
met kinderen, hun verhalen en

Het INOP werkt intensief
samen met de Stichting
Nationale Onderwijsweek
(NOW). Dit zal uitmonden
in het onderbrengen van
de OTTP bij de Stichting
NOW. Op 3 oktober vindt de
uitreiking van de OTTP 2019
plaats op de Hogeschool
Utrecht in Amersfoort.
Meer weten?
Kijk op www.
onderwijstoptalentprijs.nl.

Josien Boetje

de stukjes van zichzelf die ze
gebruiken om iets te creëren.”
Toch moest ze in het begin
wennen. “Ik vond het werk wat
overweldigend, kon moeilijk
hoofd- en bijzaken onderscheiden; er was zoveel te maken
en te doen. Ik weet ondertussen dat je heel veel keuzes
maakt op een dag, maar dat
veel dingen ook optioneel zijn
of later kunnen. Het duurt wel
even, denk ik, voordat je in dit
werk je eigen slag te pakken
hebt. Het kunnen leren van
meer ervaren collega’s is erg
fijn, maar vertrouwen op wat je
zelf in je hebt is misschien nog
wel belangrijker.”
De andere winnares van
2018 was Josien Boetje. Zij
werd genomineerd door de
Hogeschool Utrecht, instituut
Archimedes. Ze won de OTTP
met de door haar ontwikkelde woordencompetitie voor
het voortgezet onderwijs.
Josien: “Een veelgehoorde
klacht van docenten vreemde
talen is dat leerlingen aan
het eind van hun schoolcarrière maar mondjesmaat
de behandelde vocabulaire
kunnen toepassen. Ik heb een
woordencompetitie ontwikkeld waarmee woordjes op
een cyclische manier aangeleerd en getoetst worden.
In de app Memrise is een
cursus opgezet via de spaced
repetition methode. Daarnaast
heb ik wekelijks in de les een
quiz afgenomen via Google
Forms. Zowel met de quiz
als met Memrise kunnen
leerlingen punten verdienen
waarmee ze (gedeeltelijke)
vrijstelling kunnen krijgen
voor de eerstvolgende toets.
De score wordt bijgehouden
op een scorebord dat voor de
leerlingen permanent online
zichtbaar is.”
Impact
Het product dat Josien ontwikkelde past bij haar motiva-

tie om in het onderwijs te gaan werken. “Ik
geloof dat leren iedereen plezier kan geven,
als je maar de juiste manier vindt. Ik moest
er alleen wel aan wennen dat niet elk leuk
idee dat je verzint even goed aansluit bij je
leerlingen. Er zijn verschillen per niveau en
tussen onderbouw- en bovenbouwleerlingen. Je kunt dus bijna nooit een ‘one size
fits all’-oplossing verzinnen.” Lesmateriaal
wil ze blijven ontwikkelen om plezier te
houden in haar werk. “Ik zou het mooi vinden als het op scholen mogelijk wordt om
bijvoorbeeld minder les te geven en meer
aan ontwikkeling te doen.”
Het winnen van de OTTP leverde Josien
naamsbekendheid op. “Ik ben in contact
gekomen met verschillende scholen en
docenten. De impact van mijn onderzoek
op de praktijk is vergroot doordat ik mijn
kennis heb kunnen delen.”

Groesjenjka van Beek

ADVERTENTIE

WIN

een ontspannen massage
voor jou en je collega!

Dag in, dag uit voor
de klas staan is
leuk, maar kost ook
energie. Bij Cloudwise
waarderen we je inzet
enorm en bezorgen
daarom graag wat
ontspanning op
school!

Zo doe je mee:
Heb je een collega die net als Cloudwise het
onderwijs makkelijker, leuker en beter maakt?
Nomineer deze collega en geef aan waarom hij of zij
een massage op school verdient.

Nomineer: cloudwise.nl/win
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v.a.

€ 119,-

p.p.

4, 5 of 6 dagen incl. vervoer en verblijf
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De schoolreis. Wie neemt de verantwoordelijkheid?
Urenlang zoeken naar een bestemming, passend vervoer en reisverzekeringen voor de
hele groep. Alle risico’s liggen bij de organisatoren en de school is aansprakelijk. Geef
naast dit risico ook het vele organisatiewerk uit handen. Uiteindelijk bent u goedkoper uit
als u het laat regelen door een extern bureau. Geen risico’s en alles van A tot Z geregeld.
Laat dat nou net onze specialiteit zijn!

Even voorstellen!
Wij zijn Diogenes Reizen. Al 20 jaar organiseren wij
schoolreizen en werkweken voor het voortgezet- en
beroepsonderwijs. Geen kant-en-klare programma’s,
maar een schoolreis op maat, passend bij uw wensen
en budget. Leg de verantwoording en organisatie bij
ons neer en ga voor een onvergetelijke schoolreis!

Avontuur!

Cultuur!

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw schoolreis?
Bel 088 10 30 700 of ga naar www.diogenesreizen.nl/schoolreizen
* De uiteindelijke prijs die u betaalt zal bepaald worden door diverse factoren, waaronder uw groepsgrootte, reisdagen,
de vertrekdatum (hoog- of laagseizoen, per bestemming verschillend) en eventuele extra bij te boeken diners en/of excursies.

DiogenesNationaleOnderwijsKrant_21-09-2019.indd 1
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Hoe inspireer je
meer jongeren
voor een toekomst
in de techniek?
Jongeren zijn de afgelopen tien jaar
positiever over technologie gaan
denken. Dat blijkt uit onderzoek onder
bijna 1500 jongeren waaruit een
nieuw Bèta&TechMentality-model
is ontwikkeld. Akke Visser, manager
kennis- en productontwikkeling bij
Platform Talent voor Technologie,
vertelt over hoe dit model je helpt om
je leerlingen te laten kiezen voor een
toekomstrichting die bij hen past.
Wat wilde Platform Talent voor
Technologie met het Bèta&TechMentalityonderzoek boven tafel krijgen?
“Jongeren groeien op in een wereld waarin
technologie steeds meer aanwezig is. Vanuit
carrièreperspectief biedt techniek veel kan
sen. We hebben gekeken naar hoe jongeren
nú denken over techniek en technologie. Wat
zijn hun drijfveren als het gaat om hun keuzes
voor de toekomst en hoe speel je daar op in.”

En? Wat zie je als de belangrijkste en
meest opvallende resultaten?
“Techniek is populairder geworden onder
jongeren. In 2011 zag nog maar 36 procent
een toekomst voor zichzelf weggelegd in een
exact of technisch beroep; dat percentage
ligt nu op 52. Onder meiden zien we een
sterke stijging: van 15 procent in 2011 naar
38 procent nu. Tegelijkertijd; veel jongeren zijn
geïnteresseerd in nieuwe technologie, maar
hebben niet het idee dat het ‘iets voor hen’ is.”

JT_ADV_B&T_NOK_127.5x192.5_2.indd 1

Wat je met je zorgen over een kind kunt doen
Als leerkracht speel je een belangrijke rol in het signaleren en aanpakken
van kindermishandeling. Hoe? Door de stappen van de meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling te volgen.
Eerder en beter handelen
De meldcode helpt jou als leraar om eerder en beter te handelen als je
vermoedt dat een kind thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel
misbruikt wordt.
Zorgen over een kind, en nu?
Breng eerst de signalen in kaart; belangrijk is dat jouw zorgen feitelijk en
zonder oordeel zijn. Overleg met een deskundig collega en/of bij Veilig
Thuis. Zij kunnen je adviseren en helpen, je hoeft het niet alleen te doen.

Hoe verklaar je dit?
“Deels heeft dit te maken met zelfvertrouwen.
Nog altijd veel meer jongens dan meiden
hebben vertrouwen in hun eigen technische
vaardigheden: 66 procent tegen 36 procent.
Ongeveer een kwart van de jongeren is
bang niet slim genoeg te zijn voor technische
vakken.”

Wat is het doel van het
Bèta&TechMentality-model?
“Uit het onderzoek hebben we vijf hoofd
typen Bèta&TechMentality gedestilleerd. Het
model maakt onderwijsprofessionals zich
ervan bewust dat leerlingen op uiteenlopende
manieren naar techniek en technologie kijken
en helpt hen techniek en technologie voor een
bredere groep aantrekkelijk te maken. Door
in te spelen op verschillende drijfveren en het
zelfvertrouwen van je leerlingen te vergroten,
gaan ze niet alleen vaker techniek als belangrijk
en boeiend ervaren, maar misschien ook
als iets dat bij hén past.”

Zelf het Bèta&TechMentality-model
toepassen? Meld je aan voor de gratis
workshop via www.betatechmentality.nl

Bespreek daarna zo snel mogelijk je zorgen met de ouders en het kind.
Alleen als de veiligheid van jou of van het kind in gevaar kan komen door
een gesprek kun je hiervan afzien.
Samen weeg je de informatie die tot
dan toe is verzameld en bepaal je de
volgende stap. Ben je gerust gesteld,
sluit dan de meldcode af. Blijf je je
zorgen maken? Kijk dan eerst of je
structureel of acuut geweld vermoedt.
Is dat het geval, dan maak je een melding bij Veilig Thuis en ga je met hen
na welke hulp je zelf kunt bieden of
organiseren.
Is er geen sprake van acuut of structureel geweld maar blijf je zorgen
houden? Kijk dan of je zelf hulp kunt bieden of organiseren. Is dat niet het
geval, dan meld je alsnog bij Veilig Thuis.
Geef kindermishandeling geen toekomst
Als leraar blijf je belangrijk voor het kind; ook als er hulp wordt ingeschakeld. Door jou kan een kind zich op school veilig en gezien voelen met een
simpel gebaar, begrip of een luisterend oor. Zo maak je het verschil voor
een kind!
Augeo Foundation versterkt professionals in de aanpak
van kindermishandeling. Kijk op www.augeo.nl
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Grootste aanbod aan onderwijsvacatures!
Schrijf je gratis in voor:

 de nieuwste onderwijsvacatures
 overzicht interessante opleidingen
 benaderd worden via de onderwijspool

MEESTERBAAN.NL

