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Vooraf
Eva de Leeuw (23 jaar), maatschappelijk ondernemer
en co-founder MBO UniverCity, stopte met school op
haar negentiende. ‘Ikzelf heb jarenlang gedacht: er is
iets mis met mij. Maar pas nadat ik stopte met mijn
opleiding, ging ik mij ontwikkelen.’
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Antwoorden zijn beperkt, vragen zullen eindeloos zijn
‘Voor mij was school een plek waar ik antwoorden moest leren, en
moest herhalen. Het was niet de plek waar ik mijn eigen vragen mocht
stellen, een plek waar ik uitgedaagd werd in mijn denken. Op het mbo
heb ik ervaren dat er vooral geleerd wordt om dienstbaar te zijn. Vaak
hoor je: ‘Zo zit dat nou eenmaal.’ Wij worden opgeleid om dienstbaar
te zijn. Maar we kunnen heel veel meer, en daar moeten we ook
gebruik van maken. Kijk naar de wereld van vandaag en morgen:
we hebben nieuwe oplossingen nodig. We kunnen niet blijven hangen
in het herhalen van het verleden.

Vooraf

Yuval Noah Harari vertelt in zijn boek Sapiens dat Columbus na zijn
ontdekking van slechts een paar plekken op de wereld een volledig
ingevulde landkaart maakte. Compleet met monsters, eilanden,
nieuwe werelddelen. Het was een mooie versie waar veel fantasie in
was gestopt. Mensen vonden het waarschijnlijk mooi, en ze dachten:
o, oké, dat ligt dan kennelijk daar, en zo ziet het er daar dus uit. Ze
zagen iets dat af leek, iets dat niet meer aangevuld of aangepast
hoefde te worden, en gingen verder met waar ze mee bezig waren.
Toen Amerigo Vespucci een landkaart maakte, tekende hij echter enkel
de plekken in die waren ontdekt. Het overgrote deel van zijn kaart
bleef daarom leeg. Het onbekende – het lege deel op de kaart – wekte
nieuwsgierigheid op. De kaart was uitdagend: blijkbaar was er nog van
alles te ontdekken. Al snel waren de havens leeg, de schepen waren
de zee op gegaan, op zoek naar het onbekende.
Dit verhaal over die twee zo verschillende kaarten gaf mij het inzicht
dat we nieuwsgierige wezens zijn. We willen allemaal leren, nieuwe
dingen ontdekken. We willen weten waar we goed in zijn en we willen
het gebruiken om deel te kunnen zijn van een samenleving, een
maatschappij. Maar we willen niet alleen dienstbaar zijn, we willen van
waarde zijn door iets nieuws bij te dragen. Geven wij met ons huidige
onderwijs iedereen niet een ingevulde kaart, waardoor degenen die
juist willen ontdekken, ervaren, continu worden afgeremd omdat
de kaart zegt dat het is zoals het is?
Een van de grote uitdagingen van de toekomst gaat over de
groeiende kloof tussen de mensen die wel meetellen en mensen die

13
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niet meetellen, tussen mensen met geld en mensen zonder geld. Ik
ben ervan overtuigd dat onderwijs daar een belangrijke rol in speelt.
Het reguliere onderwijs is goed, zo wordt beweerd, en veel jongeren
profiteren ervan. We zijn trots op de kwaliteit van ons onderwijs,
maar hebben we daar ook echt reden toe? Ik wil niet zeggen dat ons
onderwijs voor niemand werkt, maar zolang het de sociale posities in
de samenleving bepaalt, moet het iedereen ook gelijke kansen geven.
Het niveau-denken beperkt ons in wat we samen zouden kunnen doen
wanneer het meer verweven zou zijn. Wanneer we jongeren in niveaus
indelen met als uitgangspunt een heel beperkte focus en op basis
daarvan hun positie bepalen, missen we denk ik de samenwerking
die juist zo mooi kan zijn.
In opdracht van het ministerie van OCW heb ik samen met mijn
collega’s van Studio Moio onderzoek gedaan naar gelijke kansen in
het onderwijs. Het werd me steeds duidelijker waarom onderwijs in
de vorm waarin het mij werd gegeven, nooit goed bij mij heeft gepast
en waarom het bij anderen soms ook niet werkt. Wat ik de afgelopen
jaren heb gezien, is dat juist jongeren die op school uitvallen, die niet
passen bij de ‘norm’, de kracht hebben om te vernieuwen, om nieuwe
perspectieven te tonen. Het zijn stuk voor stuk jongeren met potentie,
met een verhaal, en met soms meer pech dan gemiddeld, of met een
andere manier van leren. Door in het onderwijs de focus te leggen
op taalvaardigheid en cognitieve vakken denk ik dat het systeem
zich beperkt tot een groep die nu stelselmatig wordt voorgetrokken.
Wanneer we ook zouden toetsen op andere vormen van intelligentie,
bijvoorbeeld oplossingsgerichtheid of sociale vaardigheden, zou er
een andere hiërarchie ontstaan.
Het is zonde om deze ‘andere’ jongeren te willen normaliseren om ze
maar in het systeem te laten passen, want juist hun eigenheid maakt
hen waardevol, hun levens maken hen interessant. Voor veel jongeren
is het lastig om nieuwsgierig te blijven als de dingen die je moet leren
niet in verbinding staan met jezelf. Het zijn jongeren voor wie het
reguliere onderwijs vaak te beperkt is. Hun nieuwsgierigheid ligt buiten
klaslokalen. Samen met collega’s zijn we nu zelf onderwijs gestart,
gericht op de ontwikkeling van de jongeren die buiten het systeem
vallen. Daarbij is het klaslokaal de hele stad. Met maatschappelijk
betrokken onderwijs dagen we hen uit om aan een wereld te bouwen

14
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waarin iedereen van waarde kan zijn en de vraagstukken van morgen
een plek hebben.
Jullie hebben allemaal een liefde voor het onderwijs. En ik hoop dat
dit mooie boek, gemaakt met liefde voor onderwijs, met liefde voor de
ontwikkeling van jongeren, gaat bijdragen aan het stellen van nog meer
vragen. Onderwijs ten behoefte van de mens en zijn ontwikkeling,
om samen te kunnen werken, elkaar te blijven zien in wat we samen
kunnen bereiken op deze planeet.
Hoe naar mijn idee onderwijs van de toekomst eruitziet? Daarop
heb ik geen direct antwoord. Antwoorden zijn beperkt, vragen zullen
eindeloos zijn. Ik denk dat het juist tijd is om vragen te stellen en
samen die zee op te gaan, om te kijken wat er mogelijk is.’
Eva de Leeuw
Vooraf

15

Het Onderwijsvragenboek_Binnenwerk WT* 03.09.19.indd 15

04/09/2019 12:56

Voorwoord
Het onderwijs is in beweging, gedreven door een sterke
behoefte om dingen anders te doen, om beter aan
te sluiten bij wat kinderen en jongeren nodig hebben,
bij wat de samenleving nodig heeft, bij nieuwe inzichten
uit de wetenschap en bij waarden die veranderen.
Verspreid over heel het land ontstaan daarom nieuwe
vormen van onderwijs op basis van uitgesproken
visies, waarin onderwijs radicaal anders vorm krijgt.
Tegelijkertijd zijn ook veel bestaande scholen hard
op zoek naar creatieve oplossingen en manieren om
binnen het huidige systeem hun onderwijs anders in
te richten.

16
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We bezochten in de afgelopen zeven jaar veel van deze scholen
en trokken op met pioniers die vormgeven aan eigentijds onderwijs.
Wij deelden onze inzichten en gaven richting, legden verbindingen
met andere initiatieven en brachten mensen en hun expertise samen
rondom specifieke vraagstukken.
In de zoektocht naar eigentijds onderwijs keren steeds dezelfde
vragen terug: ‘Hoe bepaal je je koers? Waar begin je? Hoe zet je een
eerste stap in een complexe, dynamische en bijzondere omgeving
als een school?’ Ook zagen we terugkerende dynamieken binnen de
teams: de een wil en kan sneller en had het onderwijs op school het
liefst gisteren al radicaal anders ingericht; een ander hamert erop dat
‘wij toch ook goed terecht zijn gekomen’ en dat we ‘het kind niet met
het badwater weg moeten gooien’.

Voorwoord

Uit die laatste opvattingen spreekt een vertrouwen in het huidige
systeem en de behoefte om vast te houden aan het bekende. Dat lijkt
te veronderstellen dat er goed is nagedacht over het huidige systeem,
over wat een ‘goed onderwijssysteem’ is en dat het gebaseerd is op
wat ‘het juiste’ is voor de volledige ontwikkeling van de mens. Ook wij
gingen ervan uit dat er goed is nagedacht over ons onderwijssysteem.
Maar was dat wel zo? Is er wel goed nagedacht over ons onderwijssysteem? Vanaf het moment dat die vraag in ons opkwam, liet hij
ons niet meer los.
We besloten onze nieuwsgierigheid, onze behoefte om te begrijpen
en te doorgronden, te volgen. Onder de titel #Onderwijsvragen zijn we
– samen met onze community, wetenschappers en andere experts –
heel systematisch de fundamenten van het systeem gaan bevragen
op alle gewoonten in het onderwijs. Dat deden we volgens een vast
format. Allereerst onderzochten we de historie. Hoe is het zo gekomen,
welke keuzes liggen eraan ten grondslag? Vervolgens onderzochten
we de voordelen en de nadelen aan de hand van wetenschappelijke
onderbouwing. Ten slotte bekeken we de alternatieven. Kan het ook
anders? Welke interessante voorbeelden zijn er? Vanaf het voorjaar
van 2016 tot de zomer van 2017 verzorgden we voor BNR
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Nieuwsradio een tweewekelijkse rubriek over de Onderwijsvragen.
Het dossier van elke vraag plaatsten we ook als blogpost op onze
website. De inhoud van de onderzoeken verdiepte zich verder doordat diverse onderzoekers en onderwijsprofessionals hun kennis en
inzichten hebben toegevoegd. We ontdekten dat het stellen en het
beantwoorden van fundamentele vragen niet alleen helpt inzicht te
krijgen in de herkomst en het effect van het huidige onderwijssysteem,
het maakt ook dat je je afvraagt: ‘Waarom doen we de dingen zoals
we doen?’. De vragen blijken een veranderkracht in zich te dragen,
doordat ze je een helder besef geven van jouw diepgevoelde intentie,
van wat jou drijft. Met de antwoorden die je vindt, creëer je een nieuw
bewustzijn. Het geeft context en taal aan een ‘onderbuikgevoel’ dat
zegt dat er iets niet klopt. Je ervaart de afstand tussen dat wat naar
jouw idee nodig is en dat wat in de praktijk gebeurt. Dit blijkt de start
te zijn van een fundamentele verandering, een transformatie. Je komt
‘los’ van het oude, van de manier waarop we de dingen nu gewoon
zijn te doen. Je kijkt met andere ogen naar de manier waarop we
onderwijs, leren en ontwikkelen organiseren.
Het krijgen van eigen antwoorden, maakt ook dat je voor jezelf en met
elkaar tot de essentie kunt komen om het daar vervolgens met elkaar
over te hebben. Je vertrekt vanuit het diepste niveau en komt tot een
wezenlijk gesprek over de bedoeling van onderwijs. Je ontdekt wat je
verbindt en wat je samen te doen hebt.
Waarom doen we wat we doen in het onderwijs? Weten we dat?
Hebben we daar samen een antwoord op? Het vorm geven aan toekomstgericht onderwijs is een gezamenlijke zoektocht van leerlingen,
ouders, leraren, schoolleiders, bestuurders, lerarenopleiders, medewerkers van overheden en andere onderwijsondersteunende
organisaties – uit het gehele spectrum van educatie, inclusief kinderopvang, jeugdzorg en het bredere netwerk rondom scholen, zoals
cultuurorganisaties en sportverenigingen. Het leek ons daarom
waarde-vol om de inzichten uit ons onderzoek naar de Onderwijsvragen voor iedereen beschikbaar te maken en te delen in boekvorm,
ondersteund met onze ideeën, inzichten en kennis over transformaties
in onderwijs, met iedereen die bij het nadenken of vormgeven van
het onderwijs van de toekomst betrokken is.
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Ben je bereid jezelf fundamentele vragen te stellen? Dan is dit boek
voor jou.
Claire Boonstra, Claudette de Graaf Bierbrauwer en
Nanda Carstens

Voorwoord
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Inleiding
Het zal je niet ontgaan dat onze samenleving snel en
diepgaand aan het veranderen is. Voortschrijdende
en nieuwe wetenschappelijke inzichten zorgen ervoor
dat we steeds beter weten wat goed is – en wat niet
– voor mensen en voor onze planeet. Dit veroorzaakt
een verschuiving in de manier waarop we leven en
willen leven. We zijn op zoek naar manieren om het
welzijn van de mens centraal te zetten en niet langer de
systemen en structuren leidend te laten zijn. Dit zorgt
voor fundamentele verschuivingen op veel niveaus: in
de manier waarop we met elkaar samenleven, hoe we
werken, hoe we onszelf organiseren, hoe we kennis
delen en informatie verspreiden.
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Deze verschuiving is ook merkbaar in het onderwijs. Ook daar ervaren
we een steeds grotere afstand tussen de dagelijkse onderwijspraktijk
en datgene wat de leerlingen, de samenleving én professionals, echt
nodig hebben. Dat blijkt ook uit de toenemende aandacht in de media
en de hoeveelheid landelijke platforms en commissies die zich buigen
over het onderwijs van de toekomst.

Inleiding

Daar waar structuren en organisaties niet langer meer functioneren en
afbrokkelen, ontstaat soms ook juist een nieuwe bron van creativiteit,
van innovaties, die als doel hebben aan een andere toekomst te
bouwen. De vele initiatieven, netwerken en scholen die een eigentijdse
invulling geven aan onderwijs zijn daar het voorbeeld van. Het is ook
zichtbaar bij instanties als de Inspectie van het Onderwijs en het
ministerie van OCW, in de manier waarop ze een nieuwe invulling van
hun relaties met het onderwijs verkennen, waarbij ook voor hen een
andere manier van opereren past. Op dit moment wordt er in de
zoektocht naar meer eigentijds onderwijs ook volop geëxperimenteerd
en ontwikkeld – inclusief faciliteiten als innovatiefondsen, ontwikkelsubsidies, denktanks – maar er is veel discussie over de vraag of
deze aanpassingen zullen leiden tot de gewenste effecten.
Maar wat zijn dan die gewenste effecten? Wat beogen we te bereiken?
De bewustwording dat we vooral uit moeten gaan van wat kinderen
en jongeren nodig hebben in hun ontwikkeling om vanuit zichzelf vorm
te kunnen geven aan hun toekomst, is niet van gisteren; denkers als
Comenius (vierhonderd jaar geleden), Maria Montessori en Rudolf
Steiner (ruim honderd jaar geleden) vroegen al aandacht voor hart,
hoofd en handen in het onderwijs. Ideeën die ook in deze tijd nog vaak
als ‘revolutionair’ worden gezien. De scholen die vanuit vergelijkbaar
gedachtegoed zijn opgericht, hebben als ‘alternatieve scholen’ hun
plek gekregen binnen het onderwijssysteem, maar met name op de
randen daarvan, in het zoeken naar een balans tussen het behouden
van de eigen essentie en het toch moeten inpassen in het systeem.
Met het toenemende bewustzijn dat er dit soort onderwijs nodig is
– wat we ook terugzien in de sterke opkomst van deze scholen –
groeit ook de vraag of we nog wel op de bestaande fundamenten
kunnen blijven voortbouwen.
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Er is dus iets anders nodig. Velen van ons willen daarvoor hun verantwoordelijkheid nemen, maar hoe? Waar te beginnen? Een school is
een heel dynamische omgeving, een gemeenschap op zich. Ons
onderwijssysteem is een heel complex geheel; alles hangt met elkaar
samen. Hoe kun je zoiets groots en veelomvattends als het onderwijs
ook maar enigszins veranderen?
Toch zal de verandering van het onderwijs, ook ín het onderwijs
moeten beginnen. Niet alleen omdat de fundamentele verandering in
de samenleving als kenmerk heeft dat de verandering begint waar het
gebeurt – in plaats van gedreven te worden door nieuw beleid, wetof regelgeving ‘van bovenaf’–, maar vooral omdat het onderwijs een
zeer bepalende, vormende rol heeft in een samenleving. De waarden,
ideeën en intenties die ten grondslag liggen aan het onderwijs, de
kennis en vaardigheden die overgedragen worden, zijn zeer bepalend
voor de manier waarop kinderen en jongeren hun plek innemen in de
maatschappij en hoe zij zelf vormgeven aan de samenleving waarin
ze willen leven. Het bepaalt hoe zij opereren en navigeren te midden
van de snelle veranderingen van deze tijd, die op iedereen een beroep
doen. Het onderwijs kan de ontwikkelingen in de samenleving dus niet
gewoonweg volgen of afwachten, maar zal zelf een cruciale, actieve
rol in deze maatschappelijke verschuiving hebben.
Wat gaan we doen? Hoe zetten we de eerste stappen?
Wij hebben ingezien dat voordat we kunnen praten over het ‘wat &
hoe’ van ontwikkeling in het onderwijs – laat staan over het volgen
en verantwoorden van de impact, het effect en de resultaten van
dat nieuwe onderwijs – we eerst op zoek moeten naar het ‘waarom’
en het ‘waartoe’: de fundamenten van een systeem. We zullen eerst
helder moeten hebben wat precies de bedoeling is en met welke
bril we willen kijken.
Als we deze zoektocht naar het ‘waarom & waartoe’ overslaan, als
we te snel naar het ‘wat & hoe’, de nieuwe invulling, de praktische
handvatten, de concrete stappen willen, bestaat het gevaar dat we
symptomen gaan bestrijden zonder dicht genoeg bij de dieperliggende
oorzaak te komen. Daartoe moeten we allereerst onszelf en elkaar
de juiste vragen stellen. Lastige vragen, die misschien wel pijn doen.
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Hoe?
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Wat?

Waarom?
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Waartoe?
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Vragen die we misschien al wel hadden, diep van binnen, maar niet
durfden te stellen omdat het zo veilig is of lijkt om vast te houden aan
datgene wat we zo goed kennen, wat we nu gewend zijn. Misschien
brengen deze vragen ook niet direct een verlossend antwoord.
Mogelijk vergroten ze eerst alleen nog maar de onzekerheid en
verliezen we daardoor nog meer houvast. Toch is het nodig om deze
vragen te stellen. Pas nadat we onszelf deze vragen hebben gesteld,
kunnen we het huidige systeem doorzien, opnieuw waarderen wat
werkt en loslaten wat niet meer past.
We kunnen hier alvast verklappen dat uit de 21 Onderwijsvragen
blijkt dat het huidige systeem een ‘historische toevalligheid’ is.
Er is nauwelijks tot geen wetenschappelijke onderbouwing voor
het traditionele onderwijs. Er blijkt ook niet uit dat het doel ervan
was om mensen en de samenleving optimaal te voeden, vormen
en ondersteunen. Het doel dat in het onderwijssysteem besloten
ligt is efficiëntie.
Dat betekent nogal wat. En het brengt een aantal vervolgvragen met
zich mee. Want wat ís eigenlijk de bedoeling, de essentie van onderwijs? Wat is de pedagogische en maatschappelijke opdracht die je
als professional hebt, de basis voor al je keuzes en beslissingen?
Het beantwoorden van deze onderwijsvragen maakt duidelijk dat hier
echt een taak voor ons ligt. Voor ons allemaal. Het maakt ook duidelijk
dat onze eigen antwoorden op deze vragen leidend moeten zijn voor
de manier waarop we ons onderwijs inrichten, in plaats van zonder
meer de gevestigde orde te volgen of af te wachten tot er iemand ‘van
boven’ met een plan komt. De verandering zal vanuit onszelf moeten
komen. Dus het is geen excuus meer om te zeggen: ‘Zo gaat het nou
eenmaal.’
Wat betekent dit voor jou? Voor jouw rol in het onderwijs, als leerling,
leraar, ouder, schoolleider, bestuurder, of als je op een andere manier
betrokken bent bij onderwijs? Hoe kun jij de afstand verkleinen tussen
wat je nu doet en wat je voelt dat het juiste is?
Elk proces, hoe gering of omvangrijk ook, begint met het stellen van
fundamentele vragen aan jezelf. En elke grote maatschappelijke
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verandering begint met individuele mensen die vanuit een ander bewustzijn
kijken, zelf de eerste stap zetten en samen een beweging vormen.
‘De wereld verandert, maar in het onderwijs blijven we maar doen wat we altijd
deden. Wat we daar doen is leerlingen opleiden voor de banen van gisteren,
terwijl ik wil opleiden tot gelukkige burgers van de toekomst.’
Ton Heimerikx, directeur Praktijkonderwijs de Steiger (Eduvier), Lelystad

Inleiding
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Leeswijzer
Deel 1

In het eerste deel onderzoeken we datgene waar
we vandaan bewegen en nemen we je mee in
onze zoektocht. We ontdekken waarom we het
systeem moeten bevragen om onze weg te
vinden. Het eerste deel biedt daarmee de context
en de aanleiding van het hoofdbestanddeel van
dit boek: de serie Onderwijsvragen.

Deel 2

In het middelste deel vind je de Onderwijsvragen
met hun uitwerking. We onderzoeken 21 van de
meest kenmerkende elementen van ons
onderwijssysteem en verkennen de historische
achtergrond, de voordelen, de nadelen en de
alternatieven.
Waarom hebben we eigenlijk jaarklassen, een
centraal eindexamen, lange zomervakanties en
een urennorm? Waarom gebruiken we standaard
lesmethodes en gaan we uit van gemiddelden?
Waarom geven we huiswerk? Waarom cijfers? En
waarom ligt de focus op cognitieve ontwikkeling?
Weten we waarom we de dingen doen zoals we
ze doen in het onderwijs? Hebben we de
antwoorden op deze vragen en kloppen deze
antwoorden nog bij de wereld van vandaag, bij
de huidige inzichten? Zijn ze in lijn met wat naar
ons idee de bedoeling is van onderwijs? Met wat
naar ons idee nu nodig is?
Je krijgt een beter begrip van de manier waarop
ons huidige onderwijssysteem tot stand is
gekomen en je zult met andere ogen naar ons
onderwijs kijken. Je zult zien dat er ruimte is om
het anders te doen.
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Deel 3

Met de wetenschap en de nieuwe inzichten die
we met de Onderwijsvragen hebben opgedaan,
gaan we in deel drie dieper in op de betekenis
ervan voor onszelf en voor ons onderwijs, hoe we
navigeren in het ‘ondertussen’ en welke stappen
je zelf kunt zetten. Individueel en samen.

Leeswijzer

Volg je eigen nieuwsgierigheid
Ons onderzoek naar de Onderwijsvragen is
begonnen met de vragen die wij onszelf stelden.
Wij hebben in dit onderzoek kunnen putten uit
een enorme diversiteit aan bronnen. Een grote
groep onderwijsprofessionals en -onderzoekers
en een diversiteit aan experts en wetenschappers
heeft daarbij input geleverd en de vele relevante
artikelen op internet en diverse wetenschappelijke
databases vormden een rijke bron voor
verdieping.
Dit onderzoek is ‘nooit af’. Het is een eerste
verkenning en het onderzoek ontwikkelt zich
door. Steeds meer onderzoekers, denkers,
journalisten en andere publicisten stellen zichzelf
de ‘waarom’-vragen over ons onderwijssysteem,
over de rol van onderwijs in de samenleving, over
de essentie van mens-zijn in deze tijd, over de
vraagstukken waar wij met elkaar als mensheid
voor staan. Samen zijn we op zoek naar richting,
duiding, ideeën, inspiratie en antwoorden op
onze ontdekkingstocht naar het nieuwe. In
dit boek hebben we er daarom voor gekozen
om de verwijzingen naar de bronnen naast de
tekst op te nemen. Zo kun je op elk moment
je eigen nieuwsgierigheid volgen, je eigen pad
bewandelen in dit avontuur.
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