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VOORWOORD
Met hart en ziel…
Leraren zijn mensen die ooit leerling waren. Ergens in hun leven
hebben zij de keuze gemaakt in de schoolomgeving ook hun werkzame
leven te vervullen.
Voor de leerling geldt dat niet. Het onderwijs overkomt hen. Leerlingen
zijn tijdelijk op een school – soms in volle overtuiging en soms tegen wil
en dank. Samen met allerlei andere mensen op de school gaan we als
leraar en leerling ieder jaar een veranderproces in. Het is immers de
bedoeling om een schooljaar anders uit te komen dan dat je het begint.
Met verstand en gevoel, met hart en ziel werken we aan dat veranderproces. In dit themanummer wordt dat heel mooi
belicht vanuit verschillende perspectieven zoals dat van
de ouderbetrokkenheid, maatschappelijke controverse
en zoeken naar zin.

Ruimte geven aan bezieling
in het onderwijs

Foto: Carilijne Pieters

Voor mezelf geldt dat de momenten waarop het gevoel
bij de leerstof komt en als het ware het cognitieve is
ingebed in gevoel, de meest waardevolle momenten
zijn. Dat vraagt wel lucht in mijn programma en ruimte
om keuzes te maken als ik als professional merk dat er
momentum is voor een mooi gesprek of anderszins
aandacht voor een element dat gevoel of emotie
oproept.
Als we als CNV spreken over ‘teacher in the lead’, dan
willen we juist ook ruimte geven aan de bezieling van de
professional in het onderwijs. Wij pleiten ervoor om onderwijs niet te
zien als een kostenpost maar als een investering in de toekomst. De
toekomst van de leerlingen en de toekomst van de samenleving als
geheel. Het vraagt om vertrouwen in de onderwijsprofessional zodat die
werkelijk betrokken, met hart en ziel díe passende bijdrage kan leveren
die niet vooraf volledig in te plannen of in een rooster te vangen is. Om
ook praktisch ruimte te hebben voor deze manier van professionele
invulling is het nodig dat de werkdruk niet te hoog is. Het met bezieling
kunnen werken vraagt ook om het gezamenlijk borgen van dergelijke
randvoorwaarden.
Daniëlle Woestenberg,
voorzitter CNV Onderwijs
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INLEIDING OP DIT NUMMER

Professionaliseren met
hart en ziel
De symboliek van het hart is door millennia heen altijd van betekenis gebleven. Meer dan
welke wetenschappelijke terminologie dan ook, verstaan leraren wat er bedoeld wordt met je
hart volgen en gewetensvol en met bezieling je werk doen.

P

rofessionaliseren, dat gaat over beter willen
worden in je leraarschap. In het lectoraat
Professionaliseren met hart en ziel ontwikkelen we
praktijken die leraren ondersteunen en versterken in
de goede dingen die ze doen. Dat doen we door hen
uit te nodigen om samen onderzoekend en dialogisch
bezig te gaan met wat ze meemaken in hun dagelijkse
praktijk.

Kinderen uitnodigen om
zich van harte met de
wereld te verbinden

Professionaliseren kan gaan over het vergroten van je
kennis en het verbreden van je horizon: Wat is er nog
meer te weten te komen? Ook kan het gaan over het
verfijnen van je technische vaardigheden: Hoe kun je
de dingen nog beter aanpakken?

Toch valt het niet altijd mee om in de dagelijkse
hectiek te luisteren naar die stille roep. Waar we in
het lectoraat Professionaliseren met hart en ziel
onderzoek naar doen, is hoe we leraren kunnen
helpen de stem van hun hart te herkennen en er
4
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Dat geeft je hart je in. Je hart wijst je de weg in wat
je met je hoofd en je handen moet beginnen. Je
leraarshart vertelt je wat pedagogisch wenselijk is.

In dit themanummer laten we je graag proeven van
ons gezamenlijk werk.

ucy Lambr
i ex

Maar wat maakt nu, dat jij uit alles wat er aan kennis
is, net dat ene kiest waarin jij je verder wil verdiepen?
En wat maakt dat jij van alles wat je kan doen, net dat
ene kiest om je verder in te bekwamen?

woorden aan te geven, zodat ze er met anderen over
kunnen praten en zich in hun keuzes laten leiden
door hun pedagogisch hart. Zo werken we samen aan
bezield en bezielend onderwijs, dat ook kinderen
prikkelt en uitnodigt om zich van harte met de wereld
te verbinden.

DR. HESTER IJSSELING, GEPROMOVEERD
IN DE WIJSBEGEERTE, IS LECTOR
PROFESSIONALISEREN MET HART EN
ZIEL. SAMEN LEREN EN SAMEN LEVEN
IN EEN WERELDSTAD AAN THOMAS
MORE HOGESCHOOL ROTTERDAM.
VAN 2003 TOT 2017 WERKTE ZIJ ALS
GROEPSLEERKRACHT EN IB’ER IN
HET PRIMAIR ONDERWIJS.
H.IJSSELING@THOMASMOREHS.NL

Het lectoraat is mede mogelijk
gemaakt door Verus.

ARTIKEL
Meebewegen met wat je bij de leerling ziet

Volgen

Bram de Muynck

In de complexe schoolwereld zijn we erbij gebaat om de dingen voorspelbaar te houden. Het is
dan ook niet zo vreemd dat we moeite hebben om ons beeld van een leerling bij te stellen.
Tegelijk is het niet moeilijk te begrijpen dat volgen een pedagogische deugd is. Met een
‘volgende blik’ sta je open voor ander gedrag en ben je in staat mee te bewegen. Als pedagoog
‘lees’ je het gedrag van je leerlingen en stem je jouw handelen hierop af. Dat doe je niet, of niet
op de eerste plaats, met tests of observatielijsten, maar met je ogen en met je hart.

I

n zijn roman The second calling beschrijft Hans
Reinders de komst van Jonathan als vrijwilliger in
een gehandicapteninstelling. Jonathan, geheel
onbekend met mensen met een beperking, probeert
betekenisvolle activiteiten te bedenken voor Lucie,
een van de bewoners. Het lastige daarbij is dat hìj
bepaalt wat betekenisvol is. Lucie speelt met kralen
en Jonathan bedenkt dat zij met een medebewoner

een mooie ketting zou kunnen rijgen. Dit experiment
mislukt: Lucie is helemaal niet geïnteresseerd in een
kralenketting.

EEN MANIER VAN KIJKEN

Het valt Jonathan zwaar om Lucie te volgen. Iemand
volgen is geen natuurlijke gave en evenmin een
technische vaardigheid, maar een manier van kijken.
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Ergens moeten je ogen geopend zijn voor de mogelijk
heid dat je met volgen meer bereikt dan met sturen.
Maar soms is dat inzicht er nog niet: Among the
examples of effective behaviour that Jonathan had seen
in his lifetime, ‘follow’ was an unknown specimen. He had
simply nothing to relate it to. (Reinders 2016, p. 73)

DE INVLOED VAN DE PANDEMIE

Ik las het boek in de eerste fase van de coronatijd en
kwam toen treffende voorbeelden tegen van leer
krachten die het lastig vinden om hun leerlingen te
volgen. Door de pandemie werden alle vanzelfspre
kendheden op de kop gezet. Dat stelde hoge eisen aan
de wendbaarheid van leerkrachten. Zo hoorde ik
verhalen van twee leerlingen die na een aantal weken
thuis te zijn geweest ander gedrag lieten zien dan de
leerkrachten gewend waren. De ene leerling hoefde
van zijn moeder geen huiswerk te maken; zij had het
kind al die tijd buiten laten spelen. Toen het kind op
school kwam, was zijn werkhouding opeens totaal
anders dan voorheen. Hij was nieuwsgierig en wilde
van alles weten en kunnen. Het handelingsplan voor
hem was echter ingericht op de aanpak van werk
houdingsproblemen. Er ontstond dus een mismatch
tussen leerkracht en leerling. Het tweede voorbeeld
ging over een leerling die thuis enorm vooruit was
gegaan met spelling en rekenen. Eerder had de school
echter al besloten dat het kind zou moeten doubleren
vanwege haar grote achterstand. Ook bij terugkomst
6

volhardde de school in die beslissing. Zo’n weldoor
dacht besluit kun je niet zo maar terugdraaien, zo was
de redenering. Het is toch niet mogelijk dat ineens
alle afgenomen testen ongeldig zijn?

EEN WEDERKERIG SPEL

Maar dat is nog niet het hele verhaal. Het interessante
is dat volgen pedagogisch niet los te denken is van
gevolgd worden. De leraar moet het kind volgen, maar
ook het omgekeerde is waar: het kind volgt ook de
leraar. De leraar is eerst en vooral gids. Hij heeft een
pedagogische opdracht: de leerling inwijden in een
wereld die hem nog niet vertrouwd is. Hij heeft op
grond van zijn deskundigheid een idee waar het heen
moet, hoe de leerling de dingen kan ordenen en gaan
begrijpen. Onderwijzen en leren is een wederkerig
spel van volgen en gevolgd worden.

BESLISSINGSRUIMTE

Dat opent een waaier aan gedachten over het
handelen van leraren. Ik licht er een gedachte uit,
over afstand en nabijheid. Volgen veronderstelt een
afstand tussen degene die volgt en degene die gevolgd
wordt. De juiste afstand is cruciaal. Als je over een
kronkelig bospad achter een voorganger aanfietst en
er is te veel afstand, dan verlies je je voorganger uit
het oog. Als er te weinig afstand is, zie je een steen,
kuil of hobbel niet op tijd. Je kunt niet meer remmen
of je koers verleggen. De volger moet eigen
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beslissingsruimte hebben en daar is afstand voor
nodig, emotionele afstand, denkafstand. De volger
oordeelt anders dan zijn voorganger, en moet ook
anders oordelen. Zijn positie is immers net even
anders. Hij moet eigen manoeuvreerruimte hebben.

GEDULD

Wil je het kind kunnen volgen, dan moet je dus een
beetje op afstand blijven. Ook de leerling heeft afstand
nodig. Laten volgen moet samen gaan met ruimte
geven. We noemen dat geduld. De leerling hoeft
minder snel te gaan dan jij zou willen. De leerling
hoeft ook niet tot het zelfde oordeel te komen als de
leerkracht. De irritatie of frustratie van de pedagoog
is dat de leerling meer ruimte inneemt dan hij
aanvaardbaar vindt. Het mentale systeem van de
leraar zelf werpt dus belemmeringen op voor de
leerling om hem te volgen. Hij is met te veel dingen
tegelijk bezig of heeft vervelende ervaringen met
vergelijkbare kinderen. De herinnering daaraan
blokkeert de aanvaarding van de volger. Er kunnen
labels zijn die in de weg zitten: het kind kan het niet,
wil het niet. Is er soms sprake van luiheid of weer
stand? Dat laatste woord is favoriet om de leerling
in een schuldige positie te plaatsen en het eigen
ongeduld van smetten vrij te maken. Het toekennen
van het label weerstand wil niet anders zeggen dan
dat de ander niet doet wat jij op dit moment van hem
verwacht.

VERTROUWEN

Dat wil niet zeggen dat de gemiddelde pedagoog
ongeduldig is. Doorgaans kan een leraar inschatten
welke manoeuvreerruimte de leerling nodig heeft en
hoe hij deze gebruikt. Dat is fijn. Als leraar en leerling
elkaar kennen, zijn zij vertrouwd met elkaars doen en
laten. Leerlingen rekenen met het vanzelfsprekende
gedrag van leraren en veel van het pedagogisch
handelen kan uitgaan van voorspelbaarheid van
leerlingen. Het schoolse leven moet niet worden
geregeerd door onvoorspelbaarheden, maar is gebaat
bij vertrouwde ritmes en routines.

DE LESSEN VAN CORONATIJD

Toch is een van de lessen van coronatijd, dat we meer
moeten rekenen met het onverwachte in de ontwikke
ling van kinderen. De manoeuvreerruimte moet net
even groter zijn dan we gewoon zijn. We moeten
opnieuw leren tussen haakjes te zetten wat we eerder

hebben gezien. Waarom is dit moeilijk? De leerkrach
ten op de school van de twee kinderen waren niet in
staat om te aanvaarden dat de leerling nieuw gedrag
vertoonde. Als dat, aansluitend bij de formulering uit
de roman van Hans Reinders, komt doordat het niet
ergens bij aanhaakte, geeft dat te denken. We zijn zo
gewend geraakt te redeneren in voorspelbare
ontwikkelingslijnen, dat we schrikken van de
uitzonderingen. We moeten meer rekenen met het
onverwachte. Hier ligt ook een les voor de leraren
opleiding. We leren aanstaande leraren kinderen te
volgen, maar dan zo, dat ze er voorspelbaarheden uit
af kunnen leiden. Studenten leren observeren en op
grond daarvan plannen. De corona-ervaringen leren
ons dat zij ook het tegenovergestelde moeten leren:
omgaan met het onverwachte. Als zich onvoorspel
bare dingen voordoen, moeten we studenten helpen
daarvoor ontvankelijk te zijn en vervolgens hun
handelen leren afstemmen in tempo, hoeveelheid
en aanpak.

GEDRAG ACCEPTEREN ZOALS HET IS

In Reinders’ boek gaat het om mensen met ernstige
beperkingen. Hun gedrag is moeilijk leesbaar. Ook die
werksituatie laat echter zien dat een open mind
profijtelijk is voor de pedagoog en voor de leerling.
Die openheid kan ver gaan. In The second calling zijn
alleen diegenen, die hun behoefte om het gedrag te
duiden, kunnen loslaten, daadwerkelijk in staat om er
adequaat mee om te gaan. Ze accepteren het gedrag
zoals het is. Wat zou het geweldig zijn als iedere
leraar zich iets van deze aanvaarding eigen kon
maken. Dit is eigenlijk alleen maar te leren in situaties
waarin de betekenisgeving gefrustreerd wordt, zoals
in het geval van Jonathan en Lucie. Daarom zou het
wenselijk zijn om alle pabostudenten een verplichte
stage te laten lopen in een onderwijs- of zorgsetting
met mensen met een beperking.
PROF. DR. BRAM DE MUYNCK,
GEPROMOVEERD IN DE PEDAGOGIEK, IS LECTOR CHRISTELIJK
LERAARSCHAP AAN DRIESTAR
EDUCATIEF EN BIJZONDER
HOOGLERAAR CHRISTELIJKE
PEDAGOGIEK AAN THEOLOGISCHE
UNIVERSITEIT APELDOORN.
ADEMUYNCK@TUA.NL

BRON:
Reinders, H., (2016). The second calling. London: Darton Longman Todd.
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De barmhartige Samaritaan
Het verhaal van een zij-instromer, opgehaald door Hester IJsseling

A

ls Shaohan de klas binnenkomt, geeft hij me een
slappe hand en sjokt naar zijn plaats. Als hij zit
schopt hij tegen de muur: Bam! Bam! Bam!

Shaohan komt wel vaker zo binnen, dus ik maak me
niet meteen zorgen. Ik vermoed dat het met zijn vader
te maken heeft, die onlangs vertrokken is. Hij blijft
tegen de muur schoppen en pakt geen boek. Ik dring
aan: ‘Shaohan, wat is de afspraak?’ En dan ineens
barst hij in huilen uit, met lange uithalen. De klas,
rumoerig nog, wordt er stil van. ‘Kom, laten we even

naar de gang gaan, dan kun je me vertellen wat er aan
de hand is.’ Maar Shaohan zegt met een boze huil
stem: ‘Née! Waarom moet ik meteen stráf?’ Ik ben
beduusd. Ik zet nooit iemand voor straf op de gang.
En dan opeens komt het eruit: ‘Mama is weg!’ Dan
volgt een zorgelijk verhaal dat ik later zal oppakken;
nu is het eerst de vraag wat er op dit ogenblik nodig is.
Half ben ik met mijn gedachten bij het dagprogramma
en half bij de vraag wat ik met Shaohan moet
beginnen. Ergens denk ik, gewoon maar aan het werk
gaan, dat biedt structuur en rust, misschien?

BOKS

En terwijl ik daar zo halfslachtig de klas sta toe te
spreken, staat Maxwell op en loopt naar Shaohan toe.
Maxwell is een grote, zwarte jongen die dubbele
salto’s kan maken. Vaak heeft hij geen eten bij zich.
Soms komt hij met een blauw oog op school; daar
doet hij dan heel laconiek over. Zijn moeder is
ongeneeslijk ziek en ligt thuis in bed te wachten op
8

haar dood. Naar het ziekenhuis wil ze niet. Zijn vader
is in het buitenland. Maxwell zorgt thuis meestal voor
de dingen die gedaan moeten worden.

Op school laat hij zich door niemand wat vertellen. Hij
doet wel graag een klusje voor me, maar klasgenoten
helpt hij niet. Dat is niet cool.
Een keer trok hij demonstratief zijn laatje uit zijn
tafel, zodat alles met veel lawaai op de grond
kletterde, en daagde me uit: ‘Geef time out dan!’ met

zo’n verhit handgebaar erbij. Zo’n optreden oogst
ontzag bij de andere kinderen. Zijn imago lijkt geen
zachtmoedigheid toe te laten.

Volgens de schoolregels – waaraan ik me als groentje
maar conformeer – mag je niet door de klas lopen en
ook niet zomaar wat drinken bij de kraan. Dus dat
Maxwell nu zomaar opstaat is opmerkelijk: het is in
strijd met de regels én met zijn imago. Heel rustig
loopt hij naar Shaohan toe, slaat een arm om hem
heen, doet ‘boks’ en zegt: ‘Hee man, moet je wat
drinken?’ Plotseling is het ondenkbaar dat ik vandaag
gewoon zou gaan proberen mijn lesdoelen te halen.
Natuurlijk is hier iets anders nodig. In overleg met de
klas gooien we de plannen om.
Tijdens een potje voetbal in de pauze houden de
achtstegroepers op aanwijzing van Maxwell iedereen
die in de weg loopt tegen, zodat Shaohan een
doelpunt kan scoren. Alle kinderen juichen. Shaohan
gloeit van trots. Even is hij alles vergeten.

ARTIKEL
Theater: krachtig middel bij opleiding van leerkrachten

Omgaan met maatschappelijk
controversiële kwesties in
de klas
Pieter Boshuizen & Rianne Vierboom

Wat doe je wanneer een klassenmoeder vindt dat varkens onrein zijn en tijdens een bezoek
aan de kinderboerderij weigert met de kleuters een varkensstal binnen te gaan? Hoe reageer je
als twee achtstegroepers gelijktijdig terugkomen van het toilet en voor ‘homo’ worden uitgescholden? En hoe ga je om met een verhitte discussie tussen de leerlingen over de burgeroorlog
in Syrië, als je eigenlijk zelf niet zo goed weet wat jij zelf van die kwestie vindt?

O

p 21 februari 2020 organiseerden wij een
studiedag over maatschappelijk controversiële
kwesties in de klas. De studiedag vond plaats op de
Rotterdamse Nicolaasschool, een superdiverse
basisschool met leerlingen die door migratie
verbonden zijn met ruim dertig landen wereldwijd.
Leraren worden er regelmatig geconfronteerd met
controversiële kwesties die in de samenleving voor
verdeeldheid zorgen en ook op school de verbinding
tussen kinderen onder druk kunnen zetten. Met de
studiedag hoopten wij hierover een gesprek op gang
te brengen. Maar waarom is het van belang om over
dit onderwerp in gesprek te gaan? En hoe geef je dat
concreet vorm?

handelen (Van Manen, 2014; Stevens & Bors, 2013). Je
moet aanvoelen welke emoties er spelen en wat jouw
leerlingen nodig hebben om van dit concrete moment
te leren. Dat is onzeker en kwetsbaar (Biesta, 2013;
Kelchtermans, 2012). Iedere leraar en elke leerling
kan namelijk op een eigen manier reageren op de
kwestie en je weet nooit zeker welke uitkomst jouw
handelen zal hebben.

Als het spannend wordt, zul
je tactvol moeten handelen

KIEZEN VAN EEN WERKVORM

Een maatschappelijk controversiële kwestie kan veel
losmaken in een klas. Een discussie over de oorlog in
Syrië kan opeens de verschillen tussen de leerlingen
(en de leerkracht) aan het licht brengen. De frictie die
dit met zich mee kan brengen, wordt dan voor
iedereen tastbaar en invoelbaar. Dat is spannend,
maar ook leerzaam. Juist door het tegenkomen van
tegenstrijdigheden kom je in aanraking met je eigen
stem en je eigen plek in de wereld (De Winter, 2014).
Als het spannend wordt, zul je tactvol moeten

Bij controversiële kwesties moet je steeds een
persoonlijke afweging maken welk handelen
wenselijk is. Juist omdat dit kwetsbare situaties zijn,
waarin belangrijke pedagogische waarden op het spel
staan, kan het goed zijn om er met collega’s over in
gesprek te gaan. Dat vraagt echter wel om werkvor
men die ruimte bieden voor ieders eigen afweging en
de onzekerheid van het handelen. Een van de
werkvormen die we daarvoor tijdens de studiedag
inzetten, is een theaterworkshop.
ZORG PRIMAIR
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Foto: Austin Pacheco.

THEATERWORKSHOP
De theaterworkshop vond ’s middags plaats, nadat
’s ochtends ruimte was geweest voor leraren om hun
eigen ervaringen met controversiële kwesties uit te
wisselen. Met die situaties als uitgangspunt, werden
rollenspellen geïmproviseerd. Zo werd het pedago
gisch handelen tastbaar en bespreekbaar gemaakt.

Lijfelijk de spanning ervaren
van kwesties die voor
verdeeldheid zorgen
Bij de start kozen de 15 deelnemers één situatie uit
die in de ochtend was besproken. De keus viel op de
situatie waarin twee achtstegroepers tegelijkertijd
van het toilet terugkwamen en door klasgenoten voor
‘homo’ werden uitgemaakt. Dat moment vormde het
startpunt voor het gezamenlijk uitspelen van de
10

situatie. Iedereen werd aangemoedigd om te
improviseren, maar ook zo authentiek mogelijk te
spelen. Eén deelnemer speelde de leerkracht, terwijl
anderen de leerlingen speelden. Een trainingsacteur
begeleidde het spel. Wie niet meespeelde, kon de
scene ‘bevriezen’ en met suggesties komen voor het
handelen van de leerkracht.

Bij de eerste ronde koos ‘de leerkracht’ ervoor om
direct het gesprek met ‘de klas’ aan te gaan over de
gemaakte opmerkingen. Hij benadrukte dat ‘homo’
geen scheldwoord is en zei dat hij niet de indruk had
dat de twee jongens die van het toilet kwamen,
daadwerkelijk homo waren. Bij de nabespreking
kwam naar voren dat dit voor één van de betreffende
‘leerlingen’ een kwetsbaar moment was, omdat die
twijfelde over zijn geaardheid.

De situatie werd nogmaals uitgespeeld, met deze
nieuwe informatie in het achterhoofd. Iemand anders
speelde deze keer de leerkracht. Zij maakte duidelijk
dat zij niet wilde dat er grappen werden gemaakt over
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homo’s en dat ze later op de dag het gesprek met de
leerlingen daarover aan wilde gaan, wanneer de
emoties wat bekoeld waren. Tijdens dit gesprek was
ruimte voor de leerlingen om zich uit te spreken,
maar legde de leerkracht ook uit waarom het

De theaterworkshop bood
ruimte om gebeurtenissen
letterlijk stil te zetten
belangrijk is om rekening met elkaar te houden. Na
afloop van deze twee scènes gingen alle deelnemers
met elkaar in gesprek wat zij hadden zien gebeuren.
Onder andere werd besproken dat ook wanneer een
klas rustig oogt, een situatie onveilig kan zijn voor
specifieke leerlingen.

DE MEERWAARDE VAN DE THEATER
WORKSHOP

In dit korte bestek kunnen we geen recht doen aan
alles wat er gebeurde tijdens de workshop, maar op
grond van onze eigen ervaringen lichten wij graag toe
waarom wij een theaterworkshop zien als een
krachtig middel om het gesprek te voeren over
pedagogisch handelen bij controversiële kwesties in
de klas.
Rianne Vierboom (deelnemer aan de workshop,
intern begeleider Nicolaasschool):
In de workshop pakten de twee leraren de situatie elk
anders aan, vanuit hun eigen waarden. Dat vond ik als
collega mooi om te zien. Ook bleek dat de leerling die
heftig op de situatie reageerde de meeste aandacht
kreeg, terwijl de stillere leerling veel kwetsbaarder
was. Hier kwamen we al spelende achter. De tweede
leerkracht pakte haar rol met deze informatie en dat
wierp een ander licht op de zaak. Ik heb het idee dat de
inhoud, ook op lange termijn, beter beklijft doordat we
het echt mochten ervaren.
Pieter Boshuizen (workshopbegeleider Thomas
More Hogeschool):
De theaterworkshop leek de deelnemers te helpen om
zich te verplaatsen in het perspectief van andere

leerlingen en collega’s. Bij controversiële kwesties zijn
er altijd verschillende perspectieven op een kwestie in
het geding. De workshop hielp om die perspectieven
zichtbaar te maken, maar ook om heel lijfelijk te
ervaren welke spanning het met zich mee kan brengen
om in de klas kwesties te bespreken die voor verdeeldheid kunnen zorgen.
Daarnaast merkte ik dat de workshop ruimte schiep
voor leraren om met elkaar in gesprek te gaan over
wat zij meemaken in de praktijk en wat zij willen met
de situaties die zich voordoen. Vind je het belangrijk
dat de klas zo snel mogelijk rustig wordt, of wil je juist
tijd nemen voor een groepsgesprek? In de dagelijkse
hectiek heb je de luxe niet om je rustig te bezinnen op
die vragen, maar de workshop bood ruimte om
gebeurtenissen letterlijk stil te zetten, waardoor
leerkrachten ter plekke met elkaar konden meedenken.

PIETER BOSHUIZEN (MSC ONDERWIJSKUNDE, MSC PEDAGOGISCHE ETHIEK)
IS ALS DOCENTONDERZOEKER
VERBONDEN AAN HET LECTORAAT
PROFESSIONALISEREN MET HART EN
ZIEL AAN THOMAS MORE HOGESCHOOL. HIJ GEEFT NASCHOLING EN
DOET PRAKTIJKONDERZOEK ROND ‘DE
SCHOOL ALS OEFENPLAATS VOOR
DEMOCRATISCH SAMENLEVEN’. OOK DOCEERT HIJ AAN DE
BACHELOROPLEIDING PEDAGOGIEK AAN DE HAAGSE
HOGESCHOOL. P.BOSHUIZEN@THOMASMOREHS.NL

RIANNE VIERBOOM (MED SPECIAL
EDUCATIONAL NEEDS) IS INTERN
BEGELEIDER OP DE NICOLAASSCHOOL (RVKO) IN ROTTERDAM.
DAARNAAST WERKT ZIJ VOOR
LEER- & VEERKRACHT.
RIANNE.VIERBOOM@RVKO.NL
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Van Manen, M. (2014). Weten wat te doen, wanneer je niet weet wat te
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Afstemmen op de onvoorspelbare praktijk

Pedagogische
professionaliteit

Hester IJsseling

Dagelijks doen zich onverwachte gebeurtenissen voor die leraren voor pedagogisch-ethische
dilemma’s plaatsen. Het vraagt om een pedagogisch hart om steeds weer goed af te stemmen
op wat er op je pad komt.

L

eren herkennen en verwoorden wat je hart je
ingeeft, zodat je daarover met collega’s in gesprek
kunt gaan en met elkaar pedagogisch verantwoord
onderwijs kunt vormgeven – dat is wat we onderzoe
ken in het lectoraat Professionaliseren met hart en ziel.
Praktijkervaringen zijn een waardevolle bron van
onderzoek. In één ervaringsverhaal kan de hele
complexiteit van de onderwijspraktijk aan het licht
komen.

MET DE KONING OP DE FOTO

Juf Claudia, die lesgeeft op een Rotterdamse binnen
stadsschool, vertelt: “Salaheddine was, na de
zoveelste vechtpartij, voor een dag geschorst.
Eigenlijk komt hij standaard boos binnen. Wat er dan
’s morgens allemaal al gebeurd is op weg naar school,
ik weet het niet. Met leren gaat het ook niet echt
lekker, dus ik ben eigenlijk iedere dag met hem op
zoek naar, hoe moet ik het aanpakken met jou? Hij is
geregeld betrokken bij vechtpartijtjes in de pauze. En
nu was hij dan geschorst.
De dag daarna stond ik bij de deur om tien voor half
negen, ik zag de kinderen binnendruppelen en ook
Salah. En wat me opviel: zijn ogen glinsterden, van
plezier of trots. Wat was nou het geval? Zijn voetbal
elftal had getraind in het naburige stadion waar de
koning bij was. En hij mocht daar naartoe want ja, hij
had ‘vrij’.

Het koninklijk bezoek had uitgebreid de krant
gehaald, en kijk! daar stond hij met de koning op de
foto. De kinderen dromden om hem heen. Ook juffen
van andere klassen kwamen erop af: Wat hoor ik nou?
12

Heb jij de kóning gezien? Het was een volslagen
verrassing, ook dat zijn strenge vader, over wie we
ons wel een beetje zorgen hadden gemaakt, hoe die
op de schorsing zou reageren – dit kennelijk toch had
goedgevonden.

Het spanningsveld waarin
een kind opgroeit…

Half negen, we gaan aan het werk. Salah is onrustig en
zit aandacht te trekken. Ik zeg: Heb je nog vragen?
Nee? Dan verwacht ik dat je nu aan het werk gaat.
Vaak vertikt hij het dan om te beginnen, maar nu ging
hij aan de slag. Na het buitenspelen kwam hij trots
vertellen dat hij lekker gevoetbald had, zonder ruzie.
Ook de dramales aan het einde van de dag ging goed.
Vaak vliegt hij daar uit de bocht omdat het er wat
vrijer aan toegaat. Vooraf overleg ik met Salah: Denk
je dat je een hele les aankan? Of denk je nou, juf, ik ga
een halve les en dan bij jou nog even werken? Deze
keer had hij de hele les heel goed meegedaan. Ook de
dramajuf had natuurlijk het hele verhaal gehoord en
juf Jennifer was nog langsgekomen die het ook mocht
horen. Salah straalde. Zichtbaar genoot hij van alle
aandacht.
Natuurlijk had ik kunnen zeggen: Ja zeg, maar dát was
niet de bedoeling! Die schorsing moest een straf zijn!
Toch overwoog ik geen seconde om hem af te kappen.
Later heb ik het er wel met de schoolleiding over
gehad, wat doen we hier nou mee. We hebben toen
besloten het erbij te laten. We zijn duidelijk geweest,

we hebben onze grens aangegeven met die schorsing,
de ouders hebben besloten dat hij desondanks naar
die training mocht - dat is het spanningsveld waarin
deze jongen opgroeit, hij heeft een bijzondere dag
gehad en veel positieve aandacht gekregen op school,
dat heeft hem zichtbaar goed gedaan - het is goed zo.
We gaan door.”

ONVERWACHTE GEBEURTENISSEN

Het is aan de orde van de dag: onverwacht komt er
iets op je pad waar je geen controle over hebt. Als na
de schorsing blijkt dat Salah door een wonderlijke
samenloop van omstandigheden een geweldige dag
heeft gehad, dan stemt Claudia daarop af. Ze is niet
star en gesloten, maar staat open voor wat zich
onverwacht heeft aangediend. Ook haar collega’s en
haar schoolleider stellen zich daarvoor open. Ze leven
van wat komt, zoals theoloog Erik Borgman dat
noemt. Niet iedere situatie vraagt om ‘acties uitzetten’
of ‘interventies plegen’, vaak gaat het om aandachtig
toelaten, laten zijn, ontvangen. Uit Claudia’s verhaal
komt naar voren dat dit schoolteam zich laat bewegen
en kan meebewegen, ook, en misschien zelfs juist als
ze niet in control zijn of proberen te zijn.

PEDAGOGISCHE OPDRACHT
Salah is een jongen met ingewikkeld gedrag en een
ingewikkelde thuissituatie. In deze korte zin gaat een
unieke persoon schuil met een heel eigen levenssfeer
en -geschiedenis. Op een dag doet zich daarin deze
wonderlijke samenloop van omstandigheden voor.
Claudia heeft zich daartoe te verhouden en dat doet ze
ook. Ze erkent dat zulke dingen gebeuren en dat die
een appèl op haar doen. Ze loopt niet voor de
moeilijkheid weg, maar aanvaardt de verantwoorde
lijkheid waartoe de gebeurtenis haar oproept. Ze
aanvaardt met andere woorden haar pedagogische
opdracht. Door dik en dun blijft Claudia’s aandacht bij
het hele kind met alles wat hij met zich meedraagt, als
bron van mogelijkheden. Ze past geen trucjes toe om
hem te dresseren, maar spreekt haar verwachtingen
uit en schept een uitnodigende, prikkelende ruimte
voor hem om in vrijheid het goede te kiezen. Wat
Claudia doet, noemt Philippe Meirieu ‘de leerling als
subject’ benaderen en ‘het verschijnen van de vrijheid
begeleiden’.
Claudia en haar collega’s zouden Salah en zijn ouders
in een stereotype hokje kunnen stoppen, maar dat
doen ze niet. Ze schorten hun oordeel op, omdat ze
ZORG PRIMAIR
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weten dat het toch altijd anders kan zijn en anders
kan lopen dan je denkt. Al staan alle wijzers op rood,
toch laten ze zich daardoor niet verblinden voor de
mogelijkheid dat deze jongen nog iets heel anders
kan laten zien.

INVESTEREN IN RELATIE

Er is al veel gebeurd, maar Claudia geeft het vertrou
wen in Salah niet op. Ze blijft investeren in de relatie.
Ook als de school de relatie formeel verbreekt met
een schorsing blijft de verbondenheid intact. Dat
blijkt wanneer Claudia enthousiast en zonder reserve
luistert naar zijn avontuur.
De school geeft duidelijk de grenzen aan en biedt
daarmee structuur, maar tegelijkertijd weet het team
zich tot die structuur vrij te verhouden en speelruim
te toe te laten wanneer een unieke gebeurtenis
daarom vraagt. Er is ruimte voor twijfel, maar de
beslissing valt de kant van het vertrouwen op en niet
die van het wantrouwen.

Wat Claudia beschrijft, is pedagogisch handelen.
Daaraan zijn een aantal begrippen verbonden die een
conceptueel kader vormen voor pedagogisch
praktijkonderzoek. Het vertrouwen dat we terugzien
in Claudia’s verhaal is een belangrijk aspect van de
pedagogische dimensie, zoals onder andere beschre
ven door Otto Bollnow en Gert Biesta.

PEDAGOGISCHE TACT

Ook laat Claudia een soort Fingerspitzengefühl zien,
een vermogen om in te spelen op unieke omstandig
heden. Gert Biesta noemt dat virtuositeit. Hij verwijst
daarbij terug naar Aristoteles, die spreekt van
praktische wijsheid of phronèsis, om dit soort intuïtief
weten-wat-te-doen te onderscheiden van de techni
sche kennis die je nodig hebt om goede structuren en
protocollen te ontwerpen, zoals bijvoorbeeld een
schorsingsreglement. Een goede leraar heeft niet
alleen kennis en vaardigheden nodig, maar ook
pedagogische tact om te kunnen afstemmen op de
onvoorspelbare praktijk.
Onderwijs blijft een waagstuk. Je kunt niet zeggen dat
wat Claudia deed het enige juiste is in zo’n geval. Een
volgende keer zal het weer anders zijn. In dezelfde
omstandigheden had een ander vast anders gehan
deld en ook daarvoor zou wat te zeggen zijn geweest.
14

Waar het op aankomt, is dat Claudia intuïtief
gehandeld heeft vanuit een oprecht verlangen het
pedagogisch wenselijke te doen en dat ze daarover na
afloop met collega’s in gesprek is gegaan om te
onderzoeken of het dat ook wás. Dat is pedagogische
professionaliteit.
Met het oog op de privacy is dit waargebeurde verhaal
geanonimiseerd; de namen zijn fictief.

HESTER IJSSELING,
LECTOR PROFESSIONALISEREN
MET HART EN ZIEL.
H.IJSSELING@THOMASMOREHS.NL
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De pedagogische relatie in beeld

Corona als pedagogische
highlighter van onderwijs
Lisette Bastiaansen

2020 zal de geschiedenis ingaan als een onderwijsjaar waarbinnen corona voor een ongekende
onderbreking zorgde. Nog nauwelijks bijgekomen van de schok van de lockdown, probeert
onderwijs as we speak door de volgende corona-golf te laveren. Veel aandacht gaat daarbij uit
naar het op gang houden van het dagelijkse onderwijs en het inlopen van (al dan niet) tijdens
de eerste golf opgelopen ‘onderwijsachterstanden’. Veel minder oog en oor is momenteel –
begrijpelijk - voor wat de lockdown-periode in pedagogische zin met het onderwijs, leraren
en leerlingen heeft gedaan. Toch zou het interessant zijn om ook dat – met het oog op de
toekomst - in beeld te krijgen.
PEDAGOGIEK
Vooraleer in te gaan op wat corona in pedagogische
zin voor turbulentie in onderwijs heeft gebracht, is
het belangrijk om even stil te staan bij waar het bij
pedagogiek over gaat. Kortgezegd zou je kunnen
stellen dat pedagogiek gaat over het als leraar verder
brengen van een leerling, waar het gaat om het
‘volwassen op de eigen benen leren staan’. Door
theoretisch pedagogen wordt deze volwassenheid
geduid als ‘het leren omgaan met de eigen vrijheid’.
Deze vrijheid gaat dan niet zozeer over ‘het nemen
van eigenaarschap voor het leerproces’ of over
‘autonomie’ als in ‘volledig je eigen route bepalen’,
maar veel meer over dat wat je de ‘existentiële
vrijheid’ zou kunnen noemen. Het gaat er bij die
existentiële vrijheid om dat je als mens verantwoor
delijkheid leert nemen en dragen voor je eigen
bestaan in een wereld waarin we samenleven. Daarbij
leer je als ‘volwassene-in-wording’ om je vanuit
vrijheid te verhouden tot die wereld en die ander,
maar ook tot en tot je eigen wensen, angsten en
verlangens. Anders gezegd: je leert je ‘zelf’ en je eigen
leven als het ware in beheer te nemen, steeds in
reactie op die iedere keer weer bij jou binnenkomen
de wereld. Daarbij is het enerzijds belangrijk te leren

je iets door de wereld te laten ‘gezeggen’, te laten
‘onderbreken’, anderzijds is het net zo belangrijk dat
jouw initiatieven in die wereld waarin we allemaal
met elkaar verbonden zijn ook een plek krijgen. Voor
alle duidelijkheid: bij volwassen vrijheid gaat het
zeker niet om een egoïstische vrijheid: de ander en de
wereld doen er net zoveel toe doet als jij; bestaan op
deze aarde doen we samen. Het is bovendien een

Pedagogiek als hart en ziel
van onderwijs

vrijheid die je niet alleen mag, maar ook moet
opnemen. Immers, niemand anders kan voor jou
reageren, niemand anders kan in jouw plaats ’s
ochtends uit bed komen, niemand anders kan bepalen
en beslissen hoe met je ‘zelf’ in de wereld te bestaan.
In die zin zou je kunnen zeggen dat het leren omgaan
met die vrijheid ook niet iets is dat ‘voor altijd’
verworven kan worden. Het is veel meer een ‘staat van
zijn’, die iedere dag opnieuw, in iedere interactie met
de wereld opnieuw, bevraagd en uitgedaagd wordt.
ZORG PRIMAIR
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DE LEERLING UITGEDAAGD
Het pedagogische binnen onderwijs bestaat eruit dat
een leraar de leerling ondersteunt in het laten
oefenen met diens vrijheid. Of scherper geformuleerd:
het is aan de leraar en de school, om de leerling uit te
dagen in beweging te komen, om zodoende zelf de
handschoen van de ‘volwassen vrijheid’ op te pakken.
Dat doet de leraar primair door op een aandachtig
betrokken manier met de leerling een relatie aan te
gaan. Vanuit en ín die pedagogische relatie kan de
leraar de leerling ondersteunen, verleiden en
prikkelen om in beweging te komen. En juist op het
gebied van het via die pedagogische relatie in
beweging komen, bracht met name de afstandsonder
wijsperiode een aantal interessante ontwikkelingen
aan het licht, zo bleek uit onderzoek onder po- en
vo-leraren dat ik samen met enkele collega’s tijdens
de coronaperiode heb gehouden.

DE PEDAGOGIEK OPNIEUW IN BEELD

Daar waar ‘de pedagogische relatie’ vóór corona een
marginaal bestaan leek te leiden, kwam ze al snel na
de start van het afstandsonderwijs vol in beeld. Al
was het maar omdat die relatie digitaal behoorlijk
snel leek te verpieteren. “Een digitale relatie ís geen
relatie, het mist het ‘fysieke’ en telt dus niet mee”, zo
gaf een van de leraren aan. “Ontmoeten dat doe je
fysiek. Ik wil ze letterlijk kunnen vastpakken en op die
16

manier vragen: zijn we bij elkaar in beeld”, zo zei een
ander. Naast een gemis in het interpersoonlijke
pedagogische contact, ervoeren leraren daarbij ook
problemen met de digitale pedagogische groepsdyna
miek. Want hoe met de groep in gesprek te gaan als je
de ander niet (goed) kunt horen, zien, noch fysiek
ervaren? “Dan krijg je toch niet in beeld hoe het met
ze gaat?”.

Daarnaast gaf een aantal po- en vo-leraren aan, in en
door de thuisonderwijsperiode in pedagogische zin
anders naar leerlingen te zijn gaan kijken. Letterlijk,
maar ook figuurlijk. Door vanuit de eigen huiskamer
via Teams of Zoom te videokletsen ontstond ruimte
om de leerling niet alleen als leerling, maar ook als
mens met een steeds weer andere thuissituatie te
zien. “Ik heb nu veel meer oog voor wie de leerling als
mens is”, zo gaf een van de leraren aan. “Doordat ik op
de achtergrond de familie zie, maar ook de inrichting
van het huis, ontstaat bij mij veel meer een beeld dat
ik met een mens, in plaats van een kind dat cijfers
moet halen, te maken heb”.
Kijkend naar de ‘eigenstandigheid’ van leerlingen
bracht het afstandsonderwijs voor sommige leraren
ook een pedagogische omslag in het denken maar
vooral ook kijken met zich mee. Zagen ze voordien
vooral een kind dat hulp nodig had, nu zagen ze ook
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een andere kant van dat zelfde kind. Een aantal
leraren gaf aan de zelfstandigheid van kinderen te
hebben onderschat. “We zien de kinderen soms als
heel onzelfstandig. Maar ze zijn veel zelfstandiger dan
ik dacht. Daar kwamen we tijdens het thuisonderwijs
pas achter”, zo zei een van hen.

DE SCHOOL ALS PEDAGOGISCHE
OEFENRUIMTE

En dan is er ook nog het – in de media breed
uitgemeten - (pedagogische) vraagstuk in relatie tot
het ‘kwijtraken’ van kinderen uit kansarme gezinnen.
Ook dat hield de pedagogische gemoederen bezig.
Paniek, ongerustheid en bezorgdheid: Hoe nu te

Is het huidige onderwijs in
digitale zin wel afgestemd op
de schoolgaande leerlingen?
weten hoe het met de kinderen gaat? Hoe te borgen
dat ook zij kansen op goed onderwijs blijven krijgen?
Dan toch maar op de fiets langs gaan? Wat hier boven
alles manifest werd, was dat de fysieke school als
‘vrije ruimte’ er niet alleen in onderwijskundige,
maar ook in pedagogische zin toe lijkt te doen. School
is niet alleen een vellige plek om te leren, het is ook
een fysieke vrije plek waar kinderen zich als ‘zelfstan
dig’ mens, los van hun geschiedenis en thuisomge
ving, kunnen en mogen laten zien.
Tot slot blijkt ook de vergaande omslag naar digitaal
onderwijs leraren in pedagogische zin behoorlijk
bezig te houden. Zowel vanuit angst - hoe te borgen
dat niet de techniek, maar de leerling vooraan in
beeld blijft? – als vanuit vertrouwen: want ja, het
biedt toch ook wel kansen om die van alle technische
gemakken voorziene leerling via pedagogisch nieuwe
wegen te benaderen. Wat daarbij bovenal opvalt, zijn
pedagogische vragen rondom de digitale generatie
kloof. Daar waar een groot deel van de huidige
generatie kinderen de digitale wereld al lang onder
de knie lijkt te hebben, is het voor een aantal
docenten geen sinecure gebleken om zichzelf een

toegang tot deze wereld te verwerven. En dat op zich
leidt tot de vraag of de huidige manier van onderwijs
geven in digitaal-pedagogische zin voldoende op de
nieuwe wereld van de kinderen is afgestemd.

RUIMTE VOOR DE TOEKOMST

En zo legt ongewenste indringer corona beetje bij
beetje het belang en de plek van ‘het pedagogische’ in
het onderwijs bloot. Nogmaals wordt bevestigd dat
‘lichamelijk contact’ en ‘fysiek’ met elkaar verbinden
in de pedagogische leraar-leerling interactie van
bijzondere waarde is. Zowel in het licht van het
zoeken en vinden van verbinding en het bieden van
vrije ruimte, los van thuis, als juist ook daar waar de
leerling een klein pedagogisch zetje nodig heeft. Ook
brengt corona bij sommige leraren hun soms
misschien wat gestolde pedagogisch oordeel over de
zelfstandigheid van de leerling aan het wankelen en
laat die leerling zelf actief zien zijn of haar vrijheid
wel degelijk op zich te kunnen nemen. Tot slot legt de
nog niet eerder zo stringent aanwezige digitale
life-line tussen school en thuis nog een ander
pedagogisch puntje bloot: hoe de brug te blijven slaan
tussen ‘oud’ en ‘nieuw’, tussen het behouden van het
‘goede’ en ‘bestaande’ maar ook het ruimte maken
voor de wereld van morgen. Immers, het zijn de
kinderen die de wereld van morgen vormen, kinderen
voor wie ‘digitaal’ al lang normaal is.
Al met al zou gesteld kunnen worden dat corona in
pedagogische zin een soort van ‘highlighter’ is
gebleken. De onderbreking die de pandemie met zich
meebrengt, maakt manifest wat voordien onzichtbaar
was, het maakt bespreekbaar wat voordien onbespro
ken bleef, het legt de nadruk op dat wat iedereen
weet en voelt, maar wat zelden benoemd wordt: ‘het
pedagogische’ is niet iets voor ‘erbij’, maar het vormt
zowel het hart, de ziel, als de motor onder onderwijs.

LISETTE BASTIAANSEN (MED
PEDAGOGIEK) PROMOVEERT BIJ GERT
BIESTA OP ‘DE PEDAGOGISCHE
BETEKENIS VAN AANDACHTIGE
BETROKKENHEID IN ONDERWIJS’.
ZIJ DOCEERT AAN DE MASTER
OPLEIDING PEDAGOGIEK VAN DE
HOGESCHOOL ARNHEM NIJMEGEN.
OOK COACHT EN BEGELEIDT ZIJ
SCHOOLORGANISATIES BIJ PEDAGOGISCHE
VRAAGSTUKKEN VANUIT KOEVOETS&BASTIAANSEN
ONDERWIJSGROEP. LISETTEBASTIAANSEN@KPNMAIL.NL
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Wat voor leraar wil je zijn?

In gesprek over
praktijkervaringen
Rudolf Kampers

Op het moment dat je onderbroken wordt in je plannen en verwachtingen, word je
geconfronteerd met de vraag wat voor leraar je wil zijn. Hoe kun je zulke momenten samen
onderzoeken? Door met elkaar in een verdiepend gesprek op één concrete ervaring te
focussen. Wat gebeurt er precies? Welke gedachten, gevoelens en verlangens spelen er? Zo
vertragen we en openen nieuwe perspectieven op de onderwijspraktijk.

D

e verschillende fasen van een pedagogisch
gesprek zal ik illustreren met citaten van
deelnemers, pabostudenten van de Thomas More.

Fase 1: introductie gespreksleider en
beknopt delen van ervaringsverhalen

Eerst licht ik de gespreksregels toe en daarna vraag
ik: Wat maak je mee in je onderwijspraktijk? Kun je
over één situatie wat meer vertellen?
De studenten halen een ervaring uit hun stagepraktijk
op en gaan voor zichzelf na waar ze toen waren, met
wie en wat ze toen dachten, voelden en wilden.
Vervolgens vertellen ze elk kort hun verhaal.
Alice: Ik liep vorig jaar stage in groep zes, en een
leerling zei tijdens het dictee: ‘Ik ga het niet opschrijven’. Ik vroeg hem wat er aan de hand was en hoe ik
hem kon helpen. Er kwam niets uit hem en ik voelde me
machteloos.

Bas: Bij een kringactiviteit met de kleuters zat een
jongetje dat voor zijn beurt praatte. Hij bewoog veel en
stond zomaar op om door de klas te lopen. Ik vond het
lastig, ook omdat er nog vier andere drukke kinderen in
de kring zaten.
Cynthia: Vorig jaar moest ik ‘s middags invallen in
groep zeven. Toen ik binnenkwam zat een jongen druk
18

te trommelen op de tafel. Hij probeerde direct de grens
op te zoeken. Ik pakte mijn gitaar en vroeg de jongen
om het ritme mee te doen. Hij vond dat hartstikke leuk
en ik leerde gelijk de groep kennen. Daarna stond op de
planning om een gedicht te schrijven. Toen we daarmee

Bij toekomstige leraren het
verlangen prikkelen om
straks ook met collega’s stil
te staan bij momenten van
onderbreking
klaar waren, wilde de jongen graag verdergaan met
dichten. Ik gaf hem de ruimte om ergens anders te gaan
zitten om rustig verder te dichten. Een jaar later kwam
hij me bedanken. Hij vertelde me dat hij nog steeds
vaak dicht.

Fase 2: selecteren en onderzoeken van
één casus
Vervolgens vraag ik de studenten één casus te
selecteren. Na overleg selecteren we de casus van

Cynthia. Daarna zoomen we in op de situatie. Als
gespreksleider leef ik voor hoe je goed luistert,
vragen stelt en doorvraagt en ik stimuleer de
studenten om dat ook te doen. Als iedereen zich de
situatie van Cynthia zo levendig kan voorstellen dat
hij zich erin kan verplaatsen, zijn er genoeg vragen
gesteld.

Fase 3: Het zoeken naar het hittepunt en
de verplaatsing

Als de situatie voor alle deelnemers voldoende helder
is, vraag ik naar het hittepunt, het cruciale moment
waar het in de casus om draait. Dat verwoorden we
als volgt: Op het moment dat … dacht/voelde/wilde
ik… omdat….
Niet alleen rationele argumenten, maar juist ook
‘redenen van het hart’ kunnen daarbij ter sprake
komen.
Cynthia antwoordde: Toen de jongen naar mij toe
kwam en vertelde dat de ruimte die hij kreeg om te
dichten, hem rust had gegeven… .

De andere studenten vraag ik zich te verplaatsen in
de situatie. Vervolgens schrijven ze op wat zij in die
situatie zouden denken, voelen, willen. Vervolgens
lezen ze dat aan elkaar voor.

… voelde ik me blij dat hij zich gehoord voelde, want
daar ligt mijn doel als leerkracht.
… dacht ik: Gelukkig kon hij aangeven dat hij extra tijd
wilde, want daardoor kon ik een betere beslissing
nemen.
… wilde ik me in de jongen verplaatsen, omdat ik denk
dat dit is waar het vak om draait.

Wat steek je op van pedagogische gesprekken?
pedagogische sensitiviteit
een onderzoekende houding
luister- en vraagtechnieken
pedagogische thema’s herkennen
je verplaatsen in andermans situatie
reflecteren en feedback geven
vrije ruimte waarderen
zelfkennis: zicht krijgen op wat je beweegt en
oriëntatie in je persoonlijke professionalise
ringsproces
kinderen tot uiting laten komen, maar je zit aan zoveel
regels vast.
Ik denk dat iedereen, die kan voelen, weet dat dit is
waar het onderwijs om draait. Als je het op een andere
manier aanpakt, zie je dat je heel veel invloed hebt als
leerkracht.

TENSLOTTE

Na afloop vraag ik nog: Wat ging er qua didactiek en
organisatie goed en wat kon beter? Heb je nog tips
voor mij als gespreksleider?
Gemiddeld heb ik een uur de tijd voor zo’n gesprek.
Om tot bezinning en verdieping te komen is dat erg
kort. Toch hoop ik met deze gesprekken bij toekom
stige leraren het verlangen te prikkelen om straks
ook met collega’s stil te staan bij momenten van
onderbreking. Om zich met elkaar steeds weer te
bezinnen op de vraag: Wat vraagt dit van ons?

Fase 4: Evaluatie

Tot slot vraag ik: Wat neem je mee uit dit gesprek?

De studenten antwoordden: Ik had dit nog nooit met
anderen besproken. Ik twijfelde over hoe open en vrij ik
die middag met de kinderen omging, omdat het
onderwijs vaak erg gestuurd wordt. Na dit gesprek
denk ik, het is goed.
Het is iets waar ik regelmatig tegenaan loop. Je wil op
individuele behoeftes inspelen, je wil de talenten van

RUDOLF KAMPERS MA STUDEERDE
ECONOMIE EN FILOSOFIE. HIJ IS
DOCENT FILOSOFEREN MET
KINDEREN EN STUDENTBEGE
LEIDER AAN THOMAS MORE
HOGESCHOOL TE ROTTERDAM.
VANUIT DE MAATSCHAP LEREN
FILOSOFEREN GEEFT HIJ CURSUSSEN
SOCRATISCHE GESPREKSVOERING. VAN
2017 TOT 2020 WAS HIJ VERBONDEN AAN HET LECTORAAT
PROFESSIONALISEREN MET HART EN ZIEL.
R.KAMPERS@THOMASMOREHS.NL
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Online ontmoetingen met collega's in coronatijd

Tijd voor bezinning
Jorinde Jonker en Hester IJsseling in gesprek

J

1 Ando Hiroshige, ook bekend als Utagawa Hiroshige, was een
Japans kunstenaar. Hij maakte ukiyo-e prints. Het bekendst is
hij geworden door zijn landschapsafbeeldingen. (Wikipedia)
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Jorinde: “Deelnemers ervaren het als vrije ruimte. Even
je zinnen verzetten, los van de dagelijkse drukte.
Daardoor zie je soms ineens nieuwe mogelijkheden. De
vertraging lijkt gek genoeg de werklast te verlichten en
de openhartigheid werkt verbindend.”
Hester: “Zou het ook van waarde kunnen zijn zonder
dat het iets oplevert?”

land Vrol
ij k

Jorinde: “Zeker. ‘Alles van waarde is weerloos’, zoals
Lucebert schrijft. Het is heel kwetsbaar, maar juist
daarom zo belangrijk.”

R oe

Hester: “Er was een bijeenkomst rond een houtsnede
van Hiroshige1, en iemand zei: ‘Wat raadselachtig zoals
dat water daar stroomt, alsof het van twee kanten
komt.’ Een ander vroeg zich af wat die mensen op de
brug bij zich droegen. En weer een ander dacht: ’Wat is
er achter de bomen?’ Iedereen zag iets anders en
daardoor besefte je wat altijd zo is: pas in het spreken
schep je met elkaar een gedeelde wereld.

In het lectoraat Professionaliseren met hart en ziel
zoeken we naar manieren om te oefenen met open
naar je praktijk kijken voordat je gaat invullen. Dat is,
zeker onder tijdsdruk, een hele uitdaging. Bij Tijd voor
Bezinning oefen je je in die aandacht.”

:
to

Eerst vroeg ik mensen goed te kijken en nog niet te
zeggen wat ze dachten of vonden. Het lijkt alsof je met
elkaar naar hetzelfde kijkt, maar iedereen ziet wat
anders. Beschouwing en verstilling passen bij mijn
docentschap. Als studenten beeldend bezig zijn,
ontdekken ze op zeker moment: ‘hee, we zijn stil’, en
verwonderen zich daarover. Bij kunstbeschouwing
vraag ik: ‘wat zie je’ qua vorm, kleur, compositie etc.
Daarna vraag ik: wat zegt het jou? Als decaan spreek ik
bovendien regelmatig studenten die met moeilijkheden
kampen, over de meest wezenlijke dingen.”

‘Lenteregen bij Tsuchiyama’ uit de prentenserie de
To-kaido- in drieënvijftig paren, van Utagawa Hiroshige
(1834).

Fo

orinde: “Toen corona kwam, werd er gezegd: dit is
een tijd om stil te staan. Maar ik merkte dat mijn
collega’s en ik dat helemaal niet deden. We renden
gewoon door, al zaten we thuis. We namen geen tijd om
stil te staan bij de vraag: wat betekent deze tijd voor
onze opleiding en voor mezelf als mens? Ik wilde daar
eens met collega’s over praten en toen heb ik iets
opgezet. Online, want dat was op dat moment de enige
manier om elkaar te ontmoeten.
Ik nodigde alle collega’s in Teams uit. In een apart
‘team’ maakte ik groepjes aan en zette een beeld of
gedicht klaar om het over te hebben. Wie wilde kon
meedoen. Het werd vaak meteen een openhartig
gesprek, met persoonlijke verhalen over werk en leven,
over verleden, heden en toekomst. Je leert elkaar
meteen kennen, want iedereen kijkt vanuit eigen
ervaring.

JORINDE JONKER (MED ARTS)
STUDEERDE AAN DE WILLEM DE
KOONING ACADEMIE EN IS ALS
DOCENT BEELDENDE VORMING
VERBONDEN AAN THOMAS MORE
HOGESCHOOL ROTTERDAM.
J.JONKER@THOMASMOREHS.NL
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Over macht en machtsrelaties op de pabo

Asymmetrie

Monique Leijgraaf

Schools (…) are not neutral grounds
but contested sites
where power struggles are played out
(Cochran-Smith, 2004, p. 18).

Dit openingscitaat verbaast u misschien wel een beetje: is dat zo, dat een school geen neutraal
terrein zou zijn maar een betwiste plek waar strijd om de macht wordt geleverd? Misschien
klopt dat voor landen als de Verenigde Staten, maar speelt dat ook in Nederland? En - u heeft
gelijk - we zijn er in Nederland misschien minder aan gewend om (opleidings)onderwijs en
macht expliciet met elkaar te verbinden. Toch denk ik dat het de moeite waard is om de
asymmetrische machtsrelatie die inherent is aan de verhouding tussen leraar of opleider en
leerling of student verder te verkennen, zeker in een zoektocht naar ‘de ziel van het onderwijs’.

D

e term ‘de ziel van het onderwijs’ is ontleend aan
de lectorale rede van Hester IJsseling (2020), die
met het symbool van de ziel erkenning geeft aan het
relationele aspect van het onderwijs. IJsseling zoekt
in haar denken nadrukkelijk aansluiting bij het
gedachtegoed van Gert Biesta (2015). Biesta vat
onderwijs op als een ontmoeting tussen mensen. Hij
ziet leerlingen en studenten daarmee niet als objecten
die getraind moeten worden, maar als handelende en
verantwoordelijke subjecten. Maar ook wanneer je als
leraar of opleider degenen met wie je werkt wilt zien
als handelende en verantwoordelijke subjecten - die
de vrijheid hebben te doen (en te laten) wat zij willen
met wat jij in je onderwijs ter sprake brengt - blijft de
onderlinge machtsrelatie asymmetrisch. Al was het
maar omdat jij als opleider uiteindelijk degene bent
die beslissingen neemt over het slagen of zakken van
de betreffende leerlingen of studenten.

BEWUSTZIJN VAN ONGELIJKHEID VERGROTEN
Behalve dat ik lesgeef aan studenten, die in hun
afstudeerjaar gekozen hebben voor het domein
Diversiteit & Kritisch Burgerschap, ben ik als
onderzoeker onder meer actief betrokken bij een

internationale onderzoeksgroep waarin macht en
machtsrelaties binnen het onderwijs centraal gesteld
worden: de Research and Development Community
Education for Social Justice, Equity and Diversity van
de ATEE.1 Eén van de uitgangspunten van onze
onderzoeksgroep is dat ongelijke machtsrelaties
bestaan binnen de samenleving, en daardoor ook
tussen de betrokkenen in educatieve praktijken.
Vanuit deze erkenning willen we bijdragen aan het
vergroten van bewustzijn van ongelijkheid, het doen
toenemen van inzichten hierover en het bevorderen
van daadwerkelijke verandering in het onderwijs. Dit
verklaart wellicht iets van mijn passie voor het
onderwerp ‘macht en machtsrelaties’ in het (oplei
dings)onderwijs.

STUDENTEN UITDAGEN

Hoewel ik van mijzelf durf te zeggen dat ik niet op een
autoritaire wijze lesgeef, realiseer ik me wel dat in
mijn werken met studenten machtsrelaties altijd ook
een rol spelen. Zo bepaal ik met mijn collega’s welke
1 https://atee.education/rd-communities/social-justice-equity-anddiversity/
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literatuur de studenten lezen. En bovendien hebben
wij als opleiders bepaald dat we ook best pittige
literatuur lezen met de studenten; niet om de
studenten faalangstig te maken maar om ze uit te
dagen zich ook door lastige teksten heen te worstelen
en zich erin te oefenen zich daartoe te verhouden.
Weliswaar maken we dit van tevoren bekend aan de
studenten en ondersteunen we ze met filmpjes die we
gemaakt hebben waarin we de literatuur introduce
ren. Wij zijn wel degenen die de lat hoog leggen. En
begrijp me goed: ik vind dat niet vervelend (verre van
dat!), maar ik realiseer het me wel en benoem het ook
in mijn onderwijs.

DIALOOG AANGAAN

Overigens dragen de filmpjes die de studenten
voorafgaand aan de bijeenkomsten bekijken en de
literatuur die ze lezen er aan bij dat ik tijdens de
bijeenkomst zelf een minder ‘dominante’ rol hoef te
spelen en dat de verschillen in expertise tussen de
studenten en mijzelf minder groot zijn. Waar ik
voorheen de bijeenkomsten vooral gebruikte om de te
bestuderen theoretische bronnen uiteen te zetten
(waarna de studenten thuis de teksten lazen) maken
de studenten nu kennis met deze bronnen op plaatsen
en tijdstippen die zij zelf kiezen. Daardoor nemen ze
al met heel wat expertise (en wellicht evenzovele
vragen, opmerkingen, tegenwerpingen en reflecties)
deel aan de bijeenkomst. Hierdoor ontstaat er tijdens
de bijeenkomst zelf alle ruimte om met elkaar de
dialoog aan te gaan over deze theoretische inzichten
en de relatie daarvan tot de praktijk en professionali
teit van de aanstaande leraren. Nadrukkelijk kies ik er
daarbij voor om de studenten ‘de agenda’ te laten
bepalen: zij bepalen waar we met elkaar over zullen
spreken. Zeker in het begin ondersteun ik de dialogen
in de kleinere student-werkgroepen wel met vragen
bij de literatuur. Vragen die hopelijk uitdagen tot
verdere kritische doordenking, maar in plenaire
nabesprekingen zijn de zaken die studenten opmer
kelijk, vreemd, confronterend of interessant vinden
leidend. En dat kan betekenen dat in een plenaire
nabespreking met de ene groep geheel andere
onderwerpen aan de orde gesteld worden dan in de
nabespreking met een andere groep.

DE MACHT VAN DE DOCENT

Omdat in mijn huidige opleidingspraktijk de studen
ten niet degenen zijn die bepalen waarop ze getoetst
22

worden, bestaat er bij veel studenten ook een
spanning en onzekerheid of datgene wat ze doen wel
goed is. Zoals een student die deelnam aan een van
mijn onderzoeken naar ons opleidingsonderwijs het
treffend verwoordde: “Het gaat [er] toch bij studenten
uiteindelijk om: hoe wil de docent het nou zien om
een voldoende te halen?” (Ivy, focusgroep interview).
Vanuit deze onzekerheid doen studenten dan niet
alleen een beroep op je uit je expertise voortkomende
oordeelsvermogen maar ook op de macht die je hebt
om een oordeel te vellen over hun werk: vertel me of
ik het zo goed doe en of ik zo een voldoende haal.
Door tijdens de onderwijsperiode en voorafgaand aan
het moment dat er een beoordeling plaatsvindt
expliciet momenten in te bouwen waarop studenten
elkaar schriftelijke feedback geven en daar vervolgens
zelf als opleider weer feedback op te geven, probeer
ik de asymmetrie in macht (de opleiders als beoorde
laar en de student als beoordeelde) minder promi
nent te maken.

IN VERTROUWEN SAMENWERKEN

Wat hierbij ook niet onbenoemd mag blijven is het
expliciet stellen van vertrouwen in het kunnen en
kennen van studenten. Zeker aan het begin van een
jaar kan een onderwijsprogramma chaotisch
overkomen op studenten, en dan is het van belang om
als opleider te benadrukken dat studenten er niet
alleen voor staan maar dat we er gezamenlijk
verantwoordelijk voor zijn dat we het onderwijs

ARTIKEL
proces tot een goed einde brengen. Zodat studenten
vertrouwen krijgen in het traject dat we samen
aangaan en in de keuzes die ze tijdens dat traject
maken. Een relatie van vertrouwen tussen opleider en
student en tussen studenten onderling kan er aan
bijdragen dat de student het uithoudt met al de
onzekerheden die verbonden zijn aan het (opleidings)
onderwijs, zonder een beroep te doen op de macht
van de opleider om een ultiem oordeel te vellen
(Leijgraaf, 2021).
Voor mij is het zonneklaar dat de machtsrelatie
tussen mij en de aanstaande leraren met wie ik werk
geen symmetrische is. Ik heb een bepaalde macht, en
waar het om gaat is dat ik me daar bewust van ben.
Zodat ik, zoals een Japanse collega binnen onze
internationale onderzoeksgroep het uitdrukte, die
macht op zo’n manier kan aanwenden dat het de
studenten ten goede komt en er voor hen andere en
nieuwe mogelijkheden tot onderwijspedagogisch
denken en handelen ontstaan.

DR. MONIQUE LEIJGRAAF, LERAREN
OPLEIDER EN ONDERZOEKER
VERBONDEN AAN HOGESCHOOL
IPABO BINNEN HET DOMEIN
DIVERSITEIT & KRITISCH
BURGERSCHAP. M.LEYGRAAF@
IPABO.NL
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Dyslexie en ADHD: de labels voorbij
Hester IJsseling

Brandy heeft een bloedhekel aan lezen en schrijven. Ze heeft wel eens tegen me gezegd dat ze liever
een dier zou zijn geweest – die lezen en schrijven niet en ze missen er niks aan. Als ik niet oplet is
ze met ‘zelfstandig werken’ de helft van de tijd haar potlood aan het slijpen of ze zit op de wc.
Op mijn ronde door de klas zie ik haar vandaag met
ongewone overgave aan het werk. Ze schrijft,
ingespannen en toegewijd. Pas als ze haar potlood
neerlegt, ga ik naar haar toe. Ik buig me over haar
tekst. Haar handschrift is vrijwel onleesbaar en de
tekst zit vol spelfouten. Ze kan het zelf ook bijna niet
lezen, maar samen lukt het om te ontcijferen wat er
staat. Dat schrijf ik nog eens op. Steeds vraag ik haar
of ik het zo goed heb, want het is tenslotte háár tekst.
In de middagpauze typ ik het uit en print het. Na de
pauze vraag ik of ze het wil voorlezen aan de klas.
Anders wil ze überhaupt niet lezen, zelfs niet stil,
maar dit is anders. Ongehinderd door haar hand
schrift, vertrouwd met haar zelfbedachte woorden en
trots, weet ze haar verhaal verrassend vlot voor te

lezen, voor de hele klas.
Er is aandacht, want alle
kinderen voelen dat hier
iets bijzonders gebeurt.
Na afloop vraag ik
Brandy of haar tekst op
het prikbord mag, maar
ze wil ‘m graag mee naar
huis nemen om aan haar
ouders te laten zien.
Even later komt ze naar
me toe: ‘Je mag ‘m wel
kopiëren?’ Ze loopt met me mee naar het kopieer
apparaat. Nu hangt de kopie daar, met haar naam
erbij, op het prikbord waar iedereen ‘m kan zien.
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Op zoek naar wat leraren bovenal aan het hart gaat

Praktijkgemeenschap
‘Met hart en ziel’

Hester IJsseling

We zien hoe beheersdruk het vormingsproces schaadt. Het onderwijs is zó opgesloten geraakt in
effectiviteitsdenken. Onderwijskwaliteit wordt uitgedrukt in cijfers. Zelfs de kwaliteit van relaties
tussen leraren en kinderen en de sfeer (het ‘klimaat’) worden gemeten. Maar niet alles van
waarde is meetbaar. Wij willen tegenwicht bieden en vragen ons af: Wat zou wél wenselijk zijn en
hoe brengen we dat dichterbij? Hoe scheppen we ruimte voor vorming in de dagelijkse praktijk?

V

ijf keer per jaar komt de praktijkgemeenschap
‘Met hart en ziel’ bijeen op de Thomas More
Hogeschool. In dit artikel vertel ik wat voor groep het
is, wat we doen, waarom en hoe, en wat deelnemers
erover zeggen.

PLANNEN MAKEN VOOR MORGEN

Tijdens onze bijeenkomsten onderzoeken we een
ervaring die een van ons op school heeft gehad, om te
zien wat daar gebeurt en wat ons erin aan het hart
gaat. We staan stil bij de vraag: hoe verhouden we ons
tot de verrassingen die op ons pad komen? Hoe
bieden we weerstand aan de druk om zaken te

Uit tijdgebrek praten we vaker
over de dagelijkse dingen dan
over iets kwetsbaarders daaronder.Hoe blijven we trouw
aan wat ons bezielt?

versimpelen en blijven we trouw aan wat ons bezielt?
We vertragen ons tempo, verbreden onze horizon,
verdiepen onze inzichten en bemoedigen elkaar. Als
we plannen maken voor morgen op school, dan is dat
meer en meer vanuit doordachte en doorvoelde
pedagogische waarden.
24

Praktijkgemeenschap ‘Met hart en ziel’
De praktijkgemeenschap (vertaling van Commu
nity of Practice) is een groep onderwijsmensen
– leraren, lerarenopleiders, intern begeleiders die zich bekommert om de vraag: Hoe kunnen we
jonge mensen begeleiden op weg naar volwassenheid? We proberen concreet handen en voeten te
geven aan de kwestie van persoonsvorming. We
haken aan bij het concept subjectivering, dat wil
zeggen ‘het verlangen prikkelen om op een
volwassen manier in de wereld te willen zijn’
(Biesta 2018).

DEELNEMERS AAN HET WOORD

Fred Delhaas, ib’er op de Rotterdamse Emmaschool: “Ik had Biesta gelezen en vroeg me af: Wat is
subjectivering nou concreet, in de klas? Ik vind het fijn
om me daarin te verdiepen met gelijkgestemden. In de
dagelijkse hectiek is daarvoor vaak geen tijd.”
Monique van den Heuvel, hoofddocent Pedagogiek, Hogeschool Rotterdam: “Ik was altijd trots dat
ik snel ben in alles, maar bezinning gaat niet samen
met snelheid. Het is fijn om afgeremd te worden en
samen de diepte in te gaan. Ook is het waardevol om
mensen uit het basisonderwijs te ontmoeten. Zelf leid ik
mbo-docenten op. Er zijn veel raakvlakken, al werken
we met verschillende leeftijdsgroepen.”

Dat doen wij. We expliciteren ons handelen en
verkennen handelingsalternatieven die anderen
inbrengen. Zo krijgen we een dieper én een breder
perspectief.”
Jeannette: “Hoe vaker ik stilsta bij situaties in de klas,
hoe makkelijker ik bij de diepere lagen van het
leraarschap kom. Hierdoor wordt de relatie met mijn
leerlingen nog intenser en gelijkwaardiger.”

Wat hebben beleidsmakers eraan?

Jean Dubuffet, Overvloed (1961)

Jeannette Benschop, groepsleerkracht op de
Rotterdamse Valentijnschool: “Vaak kom ik
uitgeblust uit een vergadering, maar na een bijeenkomst ‘met hart en ziel’ voel ik me opgeladen en
gesteund. Veel tijd gaat zitten in de administratie en
het leerlingvolgsysteem. Het gaat dan over zeker weten
en in kaart brengen. Ik vraag me regelmatig af wat er
van deze inspanning ten goede komt aan de kinderen.
Ik ervaar dat het de pedagogische relatie onder druk
zet. Ik zie bij mijn collega’s grote betrokkenheid naar
de kinderen, maar uit tijdgebrek praten we vaker over
de dagelijkse dingen dan over iets kwetsbaarders
daaronder: onze onzekerheid en gedrevenheid in het
werken met kinderen.”
“In de praktijkgemeenschap nemen we de tijd om
woorden te vinden en we stellen elkaar vragen vanuit
echte interesse. We zoeken samen naar ‘in verbinding
zijn’ zonder pasklare antwoorden te verwachten hoe je
dat dan voor elkaar krijgt.”

Wat hebben leerlingen eraan?

Monique: “Je ontwikkelt pedagogische tact en leert
herkennen waar ruimte zit voor subjectivering. Max
van Manen zegt, daarvoor zijn drie dingen nodig:
• Gewoon lesgeven en leren door te doen
• Samen met anderen stilstaan bij pedagogische
momenten
• Pedagogische concepten uit de literatuur eraan
verbinden

Ook onderwijsbeleidsmakers worstelen met de
vormingskwestie. De Onderwijsraad plaatste
kanttekeningen bij het rendementsdenken en
adviseerde de overheid meer aandacht te schenken
aan brede vorming (Onderwijsraad 2016). Platform
Onderwijs2032 adviseerde bij de curriculumherzie
ning een ontwikkelteam voor persoonsvorming te
installeren (Schnabel 2016), maar dat kwam er niet,
omdat de onderwijsvrijheid in het geding zou zijn
(motie Rog et al. 2017).
Als je van het vormingsproces iets meetbaars wil
maken, dan is dat misschien zo. Maar wat als
persoonsvorming onmeetbaar is? Zorg dan dat er
ruimte openblijft waarin vormende ontmoetingen en
gebeurtenissen kunnen plaatsvinden.
En hoe weet je dan of het goed gaat? Dat weet je niet
zeker. Maar neem eens de tijd voor de verhalen van
leraren.
MEER WETEN?
STUUR EEN BERICHT NAAR DE INITIATIEFNEMER H.IJSSELING@THOMASMOREHS.NL
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Vrijeschoolonderwijs als bron van inspiratie

Denken, voelen, willen
Veel aandacht gaat de laatste tijd uit naar de bevordering van kritisch denkvermogen. Daartoe
maken leraren steeds vaker tijd om te debatteren of te filosoferen met kinderen. Maar volgens
Hester IJsseling blijft daarmee een aspect onderbelicht. Om goed te kunnen leven en samenleven is - naast gezond verstand - nog iets anders nodig: goed kunnen voelen. Wat nog iets anders
is dan ‘je goed voelen’. Hester spreekt in dit verband met Aziza Mayo, in wiens werk de drieslag
denken, voelen, willen een centrale rol speelt.

Hester: Aziza, waar komt het ‘denken, voelen en
willen’ vandaan dat in jouw werk zo’n belangrijke
rol speelt?
Aziza: Volgens Rudolf Steiner ontwikkelen
kinderen zich van willen naar voelen naar denken.
Jonge kinderen leven nog sterk vanuit het willen.
Als leraar speel je in op hun verlangen om mee te
doen met de wereld. Later probeer je ook gevoel
voor schoonheid mee te geven en dan merkt een
kind: wat ik voel is niet altijd hetzelfde als wat een
ander voelt. Daarmee wordt het denken wakker.
Jonge kinderen zie je natuurlijk ook nadenken,
maar je probeert daarin de verwondering
te koesteren.
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Hester: Martin Heidegger heeft het over het rekenende
en het bezinnende denken. Het ene is denken met het
hoofd: begrijpen, verklaren, oplossen. Het andere doe je
met je hart, het is stilstaan bij de dingen, aandacht,
verwondering. Het laat de dingen heel in plaats van ze
te ontleden. Jonge kinderen kunnen dat juist goed.
Maar vertrouwen leraren nog op hun gevoel? In onze
opleiding vragen we studenten hun onderwijsvisie
theoretisch te onderbouwen, maar met een stageervaring laten ze ook zien hoe hun visie doorvoeld is en
tot uitdrukking komt in hun handelen. Je moet niet
zomaar doen wat je wil, maar je ook niet blindstaren
op theorie. Op de Thomas More onderzoeken we hoe
we pabostudenten kunnen helpen meer naar hun
hart te luisteren.

Aziza: Dat is het pedagogisch hart hè? Dat raakt aan
het verlangen van leraren om op een volwassen manier
in de wereld te bestaan. Samen met leraren ontwikkel
ik een instrumentarium om wat ze denken en voelen
om te kunnen zetten in pedagogisch handelen. Er is
veel aandacht voor het scheppend vormgeven van je
lessen, ook door zelf scheppend bezig te zijn.
Laatst maakte ik bij een workshop uit speksteen een
oloïde - een vorm bestaande uit twee cirkels die in
elkaar grijpen. Je tekent eerst de vorm af op een
rechthoekig stuk steen en dan begin je die eruit te
halen. Maar op een gegeven moment heb je zoveel
steen weggehaald dat je lijntjes weg zijn. Dan kun je
alleen nog maar heel goed kijken en je als het ware
overgeven aan het materiaal en dan komt geleidelijk

aan die vorm tevoorschijn. En dan moet je nog
eindeloos doorwerken om ‘m goed te krijgen. Dat
vraagt wilskracht. Je gaat van denken, naar voelen,
naar willen. Gaandeweg ontdek je: ik kan dènken dat ik
dit proces de baas ben, maar als ik niet afstem op de
steen en geen ruimte maak voor wat die mij vertelt,
dan kómt die vorm er niet. Met lesgeven is het net zo.
Je bedenkt vooraf wat je wil gaan doen, maar op het
moment dat je de kinderen ontmoet, gaat het niet
meer over wat je bedacht hebt.
Hester: Als we spreken over welbevinden, autonomie,
zelfontplooiing, lijkt het alsof gevoel louter op jezelf
betrekking heeft. Maar voelen is eerder een soort
luisteren, naar iets van buiten dat resoneert met je

binnenste. Het helpt je het goede te doen. Het is
belangrijk dat leraren dat gevoel kunnen herkennen
en verwoorden, en kinderen daarin meenemen.
Aziza: We hebben oud-vrijeschoolleerlingen gevraagd
hoe ze hun bestaan hebben vormgegeven. Ze vertelden
dat authentieke keuzes maken voor hen begint bij
voelen, dat iets mooi, goed of waarachtig is. Authenticiteit is niet: je eigen ding doen en je van anderen niets
aantrekken. Je kunt alleen authentiek zijn in afstemming met de wereld om je heen: hoe kan ik waarachtig
met jou in verbinding zijn en jou recht doen?
Hester: Zo doen we ook onderzoek met leraren. We
proberen op een integere, zorgvuldige manier
praktijkverhalen naar boven te halen en we hechten er
groot belang aan daarin betrouwbare partners te zijn.
Casusinbrengers krijgen altijd te lezen wat we van
hun verhaal opschrijven. Als het niet goed voelt, is
het niet valide.
Aziza: In onze leergemeenschappen ontwikkelen we
een cultuur van met elkaar in gesprek gaan over wat er
gebeurt en de vraagstukken die zich aandienen. Een
cultuur van bereidheid, openheid en niet weten, jezelf
inbrengen en elkaar bevragen. We maken ruimte om
bij elkaar te komen om beeld te verzamelen. Vervolgens
kijken we er van een afstand naar, met hoofd én hart,
en lichten er het wezenlijke uit dat er voor ons in leeft.
Vervolgens wisselen we daarover van gedachten. De
waarde van onderzoek zit erin dat je dat proces steeds
weer doorloopt met elkaar. Ook studenten leren zo
onderzoek doen. Zij beginnen bijvoorbeeld met
gesprekken over de gouden momenten in hun onderwijspraktijk. Ze leren goed waarnemen en luisteren,
heel precies beschrijven en hun oordeel terughouden,
andere perspectieven innemen. Zo versterkt praktijkonderzoek hun pedagogische professionaliteit.
DR. AZIZA MAYO, GEPROMOVEERD IN
DE PEDAGOGIEK, IS LECTOR
WAARDE(N) VAN VRIJESCHOOLONDERWIJS AAN HOGESCHOOL LEIDEN.
OOK GEEFT ZIJ LEIDING AAN HET
ONDERZOEKSPROGRAMMA VAN HET
WHOLE CHILD DEVELOPMENT
PROGRAMME WAARIN VERSCHILLENDE
HOGESCHOLEN, SCHOOLBESTUREN EN HET
NIVOZ SAMENWERKEN. MAYO.A@HSLEIDEN.NL
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Drie perspectieven op het verlies van een vader

De dood in de klas

Jos van den Brand

Op vijfjarige leeftijd verloor Esther plotseling haar vader. Ik interviewde Esther, haar moeder
en haar leerkracht in het kader van een vooronderzoek over het pedagogische handelen bij
een sterfgeval in de klas. Op basis van de interviews schreef ik drie korte verhalen. Sinds
september 2020 werk ik met subsidie van NWO aan een vervolgonderzoek. Het Rathenau
Instituut (2020) constateerde dat ouders en leerlingen nauwelijks betrokken zijn bij onderwijsonderzoek. Wanneer we het pedagogische handelen bij ingrijpende gebeurtenissen
onderzoeken, is het belangrijk om niet alleen de ervaringen van leerkrachten maar ook die
van kinderen en hun ouders te beluisteren.
Esther

Foto: Annie Spratt

Esther vond het spannend om weer naar school te
gaan. Ze wilde niet zelf aan haar klas vertellen wat er
was gebeurd. Ze had slecht geslapen en was huilerig,
maar gelukkig wilde haar juf het vertellen. Esther
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wilde dat de andere kinderen wisten waarom ze
verdrietig was. Na het vertellen kwamen er kinderen
bij haar kijken, knuffelden haar of sloegen troostend
een arm om haar schouder. Als ze het moeilijk had,
hielp de juf haar door te kijken of er iemand met haar
wilde spelen of ze ging tekenen. Verder troostte de juf
haar door haar te knuffelen en met haar te praten
over wat er was gebeurd. Voor Esther is de knuffel
beer, die ze in het ziekenhuis kreeg, belangrijk. Als ze
moest huilen, kon ze met de beer knuffelen. Bij de
uitvaart hielp ze samen met haar zus bij het dragen
van de kist. Er zaten vier linten aan de kist. Zij droeg
twee linten en haar zus de andere twee. Haar zus kon
het soms niet bijhouden, dan riep ze “stop!, stop!” en
dat vond Esther grappig. De afscheidsbijeenkomst
duurde in haar beleving erg lang. Ze zag dat een
vriendje moest huilen. Ze ging even bij hem zitten en
sloeg een arm om hem heen. De juf en kinderen uit
haar klas waren er ook. Dat vond ze fijn. Tijdens het
condoleren ging ze samen met andere kinderen
buiten spelen. Esther vertelde lachend dat er ook
konijntjes waren op de begraafplaats. Hier gingen ze
samen naar kijken. Het is niet leuk als je vader
overlijdt, maar het is gezellig en leuk om met andere
kinderen te spelen. Ze was op de uitvaart verdrietig
en blij tegelijk. Esther kon gewoon meedoen met
vaderdag. Ze beschilderde een vaas en zette deze op
het graf. Ze maakte een tekening die de juf lamineer
de. Esther heeft het soms moeilijk in de klas als haar

vriendinnetjes over hun vader vertellen. Ze moet er
dan weer aan denken en wordt een beetje verdrietig.
Haar beste vriendin, die alles weet en begrijpt, troost
haar dan. Groep 3 werd samengesteld uit verschil
lende kleuterklassen. Aan de kinderen die niet bij
haar in de kleuterklas zaten, vertelde ze wat er was
gebeurd. De kinderen troostten haar, terwijl ze niet
verdrietig was. Wat ze niet leuk vond, was dat er een
jongetje zei ”Jij hebt lekker geen vader.” Haar vriendin
stond erbij en ze renden samen naar hun juf. De juf
praatte met de jongen en daarna deed hij het niet
meer. Esther gelooft dat haar vader in de hemel is en
in een schitterende ster is veranderd. Wat ze mist, is
dat ze niet meer lekker met hem kan stoeien.

ziekenhuis kreeg in de rugzak van haar dochter. Met
Esther sprak ze af dat de juf haar kon bellen als het
niet ging. De moeder bracht haar dochter later naar
school. Ze wilde liever geen andere ouders ontmoe
ten. Esther ging samen met de leerkracht de klas in.
De moeder wilde de normale gang van zaken niet
verstoren. Ze vond het prettig dat de leerkracht zei

Op de begraafplaats
waren konijntjes

De moeder van Esther

In het ziekenhuis kreeg de moeder het onthutsende
bericht te horen dat haar man plotseling was
overleden aan een hartstilstand. Ze moest haar
kinderen opvangen, formaliteiten regelen, familie en
vrienden bellen. Ze belde ook met de leerkracht van
Esther. Ze vertelde wat er was gebeurd en dat haar
dochter misschien de volgende dag naar school zou
komen. Esther zat al twee jaar in deze klas en de
leerkracht werkte fulltime. Het was een plek waar
Esther zichzelf kon zijn en waar het gewone leven
doorging, aldus de moeder. De volgende ochtend zei
Esther dat ze graag naar school wilde. De moeder
stopte de lunch en de knuffelbeer die Esther in het

dat ze Esther ’s middags ook eerder kon ophalen. De
moeder vond het fijn dat de juf van Esther met enkele
collega’s op de uitvaart was. Het was een steun voor
Esther dat haar klasgenootjes erbij waren. Na afloop
van de uitvaart aten ze samen taart, maakten
tekeningen, keken naar foto’s en naar de konijntjes
buiten op de begraafplaats. Op school kon ze
makkelijker vertellen over de uitvaart, want er waren
andere kinderen die wisten hoe het was gegaan en
Esthers verhaal konden aanvullen. Om de moeder van
Esther en de andere ouders op de hoogte te houden,
stuurde de leerkracht tot kort na de uitvaart dagelijks
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naar de uitvaart kwamen, namen een witte bloem
mee om op de kist te leggen. Daarnaast stuurde de
leerkracht ook nog appjes aan de moeder om te laten
weten hoe het met Esther ging. De moeder vond het
fijn dat ze door de leerkracht op de hoogte werd
gehouden.

De kleuterjuf van Esther

Op zondagavond ontving ze een schokkend bericht.
Esthers moeder vertelde dat haar man plotseling was
overleden aan een hartstilstand. Geschrokken belde
ze de directeur van de school. Ze besloten om de
ouders te informeren via de mail. Ze sliep slecht,
omdat ze dit nog nooit had meegemaakt en omdat de
directeur de volgende dag afwezig was. Ze had het
gevoel er alleen voor te staan. De volgende ochtend
ving ze samen met de intern begeleider de kinderen
en hun ouders op. Dit verliep hectisch, omdat niet alle
ouders de mail hadden gelezen en geëmotioneerd
reageerden. Toen alle ouders weg waren, ging ze met
de kinderen in een kring zitten en vertelde ze wat er
was gebeurd. Er waren kinderen die er niets van
begrepen en kinderen die verdrietig reageerden,
doordat ze ook zoiets hadden meegemaakt. Weer een
ander kind vertelde over zijn goudvis die overleden
was. Toen Esther later op de ochtend in de klas kwam,
ging ze weer in een kring zitten met de kinderen. De
30
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De moeder vond het fijn
om te lezen hoe het in de
klas ging

kinderen waren onder de indruk van Esthers
knuffelbeer. De moeder vond het fijn dat haar
klasgenootjes naar de uitvaart zouden komen. Samen
met de kinderen besloot ze om een lange slinger voor
de uitvaart te maken. De kinderen deden hun best om
iets voor Esther te kunnen betekenen. Esther
versierde houten vlinders die bij de uitvaart op de
kist stonden. Toen ze de kerk binnenkwam, vroeg
Esther of ze samen met haar en met haar klasgenoot
jes in de kist wilde gaan kijken. Een ander aangrij
pend moment was op de begraafplaats. Terwijl de juf
bij het graf op haar hurken zat, had ze het moeilijk
met zichzelf en toen gaven twee kinderen haar een
hand. Het gaf haar een gevoel van veiligheid,
geborgenheid en vertrouwen. Het viel niet mee om de
oudste kleuters naar groep 3 te laten gaan. Door deze
tragische gebeurtenis voelde ze een zeer sterke band
met de kinderen. Wat ze na afloop moeilijk vond, was
dat ze met niemand kon praten over de vraag of ze
het wel goed had gedaan. Na een week was het weer
de normale gang van zaken en ging iedereen door.
Een protocol was handig geweest voor het opvangen
van de ouders, maar in de klas handelde ze vooral op
haar gevoel. Aan het begin van de zomervakantie trok
ze zich terug in een klooster en kon ze met iemand
over haar ervaringen praten. In de kerk kreeg ze het
gevoel dat ze wordt beschermd en gedragen en er
niet alleen voorstaat. Ze kreeg een ander soort
vertrouwen in het leven.

Fo

een mail. De moeder vond het fijn om te lezen hoe het
in de klas ging. Ze lag in een deuk toen ze las dat een
kind vertelde over zijn dode goudvis. Het hielp haar
om te ontspannen. Ook kon ze via de mail laten weten
dat ze graag wilde dat Esthers klasgenoten bij de
uitvaart zouden zijn. De moeder was aangenaam
verrast toen ze hoorde dat de leerkracht ook nog
andere mails naar de ouders stuurde. Zo werd
geregeld dat een van de ouders voor Esther en haar
zus een armbandje met een lieveheersbeestje kocht,
dat ze tijdens de uitvaart droegen. De kinderen die
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Onderzoek doen door aandachtig luisteren en kijken

De waarde van muziek
onderwijs in de praktijk
Roeland Vrolijk

In de loop der tijd heb ik veel geleerd van de praktijk en uit literatuur, maar van onderzoek doen
dacht ik altijd: dat is niet aan mij besteed. Cijfers, grafieken en modellen waarmee onderzoekers
iets van de onderwijspraktijk in kaart proberen te brengen – ik ben er niet voor in de wieg gelegd.

DE EIGEN ERVARING SERIEUS NEMEN

De onderzoeksbenadering leert mij om veel aandach
tiger te luisteren en te kijken naar wat zich voordoet
in de praktijk. Ik probeer ook studenten tot die
houding te prikkelen. Ook zij mogen hun eigen
ervaring veel serieuzer nemen als bron van onder
zoek. Juist de momenten die ons raken zijn het
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Nathan R
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Sinds de komst van lector Hester IJsseling op de
Thomas More Hogeschool heb ik kennisgemaakt met
een vorm van onderzoek die de ervaring als bron van
kennis benadert. We onderzoeken de ervaring in
gesprekken met (toekomstige) leraren. Deze fenome
nologische manier van onderzoek doen prikkelt me
om verdieping te zoeken in literatuur en verbanden te
leggen tussen wat ik lees, wat ik ervaar en wat naar
boven komt uit gesprekken met muziekdocenten.
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onderzoeken waard. Want daar gebeurt het! We
hebben iets beleefd dat ons raakt en juist dat het ons
raakt, mag ons te denken geven. In pedagogische
gesprekken moedigen we studenten aan terug te
kijken naar die momenten en vragen daarbij goed
door wat er precies gebeurde. Waar was het? Met wie
was je daar? Wat gebeurde er? Wat voelde je daarbij
en wat vertelt dat jou? Uiteindelijk hopen we
studenten zo op een zorgvuldige en aandachtige
manier naar hun praktijkervaringen te leren
luisteren, om op het spoor te komen wat hen ten
diepste drijft.
Het interessante aan het onderzoek dat ik nu doe is
dat ik veel serieuzer neem wat ik doe en ervaar, en
ook wat ik zie bij anderen. Inmiddels kan ik daar prik
kelende onderzoeksgesprekken over voeren. Als je
interesse hebt in deze vorm van onderzoek, schroom
dan niet om contact met ons op te nemen!

og

er verdediging van het belang van muziekonder
wijs worden vaak onderzoeken aangehaald
waaruit zou blijken dat muziek goed is voor het brein.
U kent vast de bekende televisieprofessor Eric
Scherder die enthousiast uitlegt hoe muziek de ene
hersenkwab na de andere activeert. Die boodschap
verkoopt goed. Het is dan ook verleidelijk om tegen
studenten te zeggen: Geef muziek want het is goed
voor de hersenen! Toch ben ik terughoudend daarin.
Om met Biesta te spreken: Waar is het onderzoek dat
aantoont dat wiskunde je een betere musicus maakt?
Muziek is een waarde in zichzelf. Ik ben vooral
geïnteresseerd in de dagelijkse praktijk van het
muziekonderwijs, wat ik daar ervaar en wat ik
daarover lees.
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Mariaschool in coronatijd
“Toen in maart de scholen dicht gingen vanwege corona, hadden veel kinderen thuis geen
laptop of tablet. Binnen een mum van tijd hebben we toen met hulp van allerlei instanties
gezorgd dat alle kinderen er een hadden. We zetten alles op alles totdat we alle kinderen in
beeld hadden. Dat stond voor ons bovenaan en dat is ook gelukt.

Blij met de spullen die de juf kwam brengen

Er waren gezinnen waarvan de moeder, kostwinner, een baantje als schoonmaakster had en
van de een op de andere dag niet meer hoefde te komen, vanwege corona. Daardoor was er
niet genoeg te eten en geen geld voor knutselspullen, potloden of papier. Een collega heeft
toen bij al die gezinnen voedsel- en knutselpakketten bezorgd. Ze vertelde hoe een leerling
bij de deur het pakket verlegen en stil in ontvangst nam, maar zodra de deur dichtging
hoorde ze ‘m gillend de trap oprennen, tot twee verdiepingen hoger, zo blij was hij met
de spullen die de juf thuis kwam brengen.”
EVELINE MILLENAAR, IB’ER OP DE MARIASCHOOL TE ROTTERDAM

“Toen de school dicht moest vanwege corona, ging ik les geven
via Teams en de kinderen werkten in Gynzy. We hadden met elk
kind dagelijks contact via de app en elke week belden we ook
met thuis, met een ouder of een grote broer of zus. Toen we
elkaar weer op school zagen, zei een kind tegen me: ‘Jij bent nu
vriendinnen met mijn moeder hè? Want jij appt en belt toch
met haar?’ Ik had ook ineens telefonisch contact met een vader
die ik nog nooit gezien had. Het heeft de banden aangehaald.
De ouders kregen ook meer begrip voor ons werk: ‘Ik heb het
nu al drie keer uitgelegd, maar hij snapt het nóg niet! Hoe dóe jij
dat toch!’

‘Jij bent nu vriendinnen met
mijn moeder hè?’
Sommige kinderen zijn goed vooruitgegaan, omdat er thuis
altijd iemand naast zat die hen hielp. Nu moeten ze wel wennen
dat ze de aandacht weer met de klas moeten delen, maar dat
lukt ook wel weer. Wat wel anders is, is dat de ouders nu de
school niet meer inkomen. Af en toe praten we via het raam. En
we bellen nog steeds eens per maand. Dat houden
we erin, want dat is goed bevallen.”
INGRID DE PEE-DE JONG, GROEPSLEERKRACHT OP DE
MARIASCHOOL TE ROTTERDAM
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“Toen we door corona plotseling via
beeldscherm onderwijs moesten gaan
verzorgen, lukte het ook met de kleuters
goed om op afstand contact te houden. Ik
kwam elke dag ‘op televisie’ en dat vonden
de kinderen heel bijzonder. Ik nam filmpjes
op en bedacht leerzame spelletjes die de
kinderen thuis konden doen, bijvoorbeeld
sokken sorteren of zoekspelletjes. Daar
stuurde iemand van thuis dan foto’s van op.

Eén keer was er eentje
in tranen
Via de app was er dagelijks contact met
thuis en eens per week belden we. Ik
zorgde wel dat we ook elke dag even als
groep live bij elkaar kwamen online. Eén
keer was er eentje in tranen toen ze een
vriendje op het beeldscherm weer zag.
Ze misten elkaar wel erg.”
REBECCA HAVERMANS, GROEPSLEERKRACHT OP DE MARIASCHOOL
TE ROTTERDAM

BOEKEN

Boeksignalementen Professionaliseren met hart en ziel door Thieu Dollevoet

Mindset. Verander je manier van denken om je doelen te behalen.
Carol Dweck: Uitgeverij SWP, Amsterdam. 2020 (10). 325 p. Prijs: € 24,90.
‘Mindset’ is de manier waarop jouw gedachten van invloed zijn op de manier
waarop je aan een opgave begint. Als je denkt dat intelligentie iets is wat je kunt
ontwikkelen, dan ontwikkel je je beter dan wanneer je denkt dat je intelligentie
een vaststaand gegeven is. Dus hoe je jezelf ziet, heeft belangrijke consequenties voor je mogelijkheden. Bij een fixed mindset horen gedachten als: ik kan het
niet, het is te moeilijk, ik geef het op, inspanning is voor de dommen, wie fouten
maakt is dom. Bij een growth-mindset denk je: ik ga ermee oefenen, ik ga er
moeite voor doen, ik ga het proberen, als ik hard werk word ik er beter in, van
fouten kan ik leren. Dweck zegt: ‘Goede leraren geloven in ontwikkeling van
intelligentie en talent en zijn gefascineerd door het leerproces’. De mindset van de
leraar is van grote invloed op de mate waarin leerlingen vertrouwen hebben in
hun mogelijkheden. Leraren kunnen leerlingen helpen van mindset te veranderen door anders te leren kijken naar hoe ze hun schoolwerk ervaren.

Is alles van waarde meetbaar? Toetsing en vorming in het onderwijs
Jacquelien Bulterman en Bram de Muynck (2014). Amsterdam: Uitgeverij Buijten & Schipperheijn
Motief. (gratis te downloaden via surf.nl)
Toetsen nemen binnen het onderwijs een belangrijke plaats in. Dit boek helpt onderwijsprofessionals
een toetspraktijk te ontwikkelen waarin naast aandacht voor het meetbare ook aandacht is voor het
merkbare, de dingen die niet op de lijst staan en die niet met een
meetinstrument te vangen zijn, maar die wel van groot belang zijn in
de vorming van jonge mensen. Globaal zijn twee benaderingswijzen
te onderscheiden in het toetsingsdomein: de instrumentele én de
vormingsbenadering. Bij de instrumentele staan de meetbare
aspecten van de leerstof centraal. Bij de vormende gaat het om het
hele kind. In het onderwijs wordt gewerkt in tenminste drie doeldomeinenkwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Die drie staan
soms op gespannen voet met elkaar en je moet als school daarin
steeds afwegingen maken. Het is goed om als schoolorganisatie dat
spanningsveld voor ogen te hebben en daarin een (dynamisch)
evenwicht in te vinden. Met discussievragen en met een zelftoets
daagt het boek onderwijsprofessionals uit om de eigen visie op
toetsen te verhelderen en te herijken.
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Weten wat te doen wanneer je niet weet wat te doen. Pedagogische sensitiviteit in de omgang met
kinderen. Max van Manen. Nivoz 2014, verkrijgbaar bij Educatheek
Het boek is een aantrekkelijk geschreven pedagogisch-ethische verkenning
van wat het betekent om met aandacht en tact met kinderen om te gaan, als
leraar en als opvoeder, op school en thuis. De rijke beschrijvingen roepen
leraren en ouders op om anders te kijken naar soms moeilijke situaties. De
vele anekdotes uit de dagelijkse praktijk zullen zeer tot de verbeelding
spreken voor iedereen die betrokken is bij het grootbrengen van kinderen en
jonge mensen. Steeds draait het in die anekdotes om de vraag hoe te doen
wat wenselijk is, ook in de ogen van het kind. Hoe verantwoordelijkheid te
dragen voor de vorming van kinderen en hen tegelijkertijd de ruimte te laten
om daarin hun eigen weg te vinden? De handelingsruimte die we de kinderen
toewensen, is ook wat leraren en opvoeders zelf nodig hebben om als leraar
goed uit de verf te komen. De fenomenologische manier waarop Van Manen
de geleefde ervaring onderzoekt, in deze en andere publicaties, is een rijke
bron van inspiratie voor het lectoraat Professionaliseren met hart en ziel.

Waarden wegen. Een ethisch perspectief op
digitalisering in het onderwijs. Laat ICT werken voor
het onderwijs. Remco Pijpers en Erwin Bomas.
Kennisnet 2020 (gratis download)
In een tijd waarin het onderwijs te maken krijgt met
versneld toenemende digitalisering, ervaren scholen
steeds urgenter de
ethische vraagstukken die daarmee
samenhangen. De
richtinggevende
waarden waar een
school zich mee
verbindt, komen soms
onder druk te staan in concrete digitaliseringskwesties die in de praktijk de kop opsteken. Kennisnet
heeft een Ethiekkompas ontwikkeld, om als team
vorm te kunnen geven aan moreel beraad. Wat is het
goede om te doen, in het spanningsveld tussen mens
en machine? Hoe staat het met de digitale kansengelijkheid in onze school? Hoe verhouden we ons tot de
invloed van big data? De online vrij beschikbare
publicatie biedt een hanteerbaar ethisch kader dat
het vermogen ondersteunt en versterkt om in de
school op goed doordachte, pedagogisch verantwoorde wijze met digitalisering om te gaan.
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Leraar: een professie met
perspectief: 1, 2, 3.
Marco Snoek en vele andere auteurs.
Ten Brink Uitgevers, Meppel. 2020
(online gratis download)
Het leraarschap kent verschillende
kanten: het is een bron van passie en
energie maar brengt ook spanning
en complexiteit met zich mee.
Leraren geven niet alleen les, maar
dragen bij aan curriculumontwikkeling en onderwijsonderzoek, denken
mee over de organisatie, coachen
collega’s in hun professionele
ontwikkeling en onderhouden
relaties met ouders, adviseurs en
jeugdzorg. Hun werk is bovendien
ingebed in een bureaucratische
dimensie. De centrale vraag in deze
drie bundels is hoe het onderwijs
jonge mensen een uitnodigend en
prikkelend perspectief kan bieden
om voor het leraarsberoep te kiezen.
De auteurs dagen het beroepsveld én
de maatschappij uit tot verdere
reflectie en actie op dit vraagstuk.

n!

Ga met je klas op excursie naar een mole
Bezoek met je leerlingen een molen in
de buurt en laat ze de kracht, werking
én techniek van molens beleven.
Bij meer dan 200 molens zijn klassen van harte
welkom voor een, vaak gratis, interactieve
rondleiding door een gediplomeerde molenaar.
Voor de voorbereiding bieden wij educatieve
lessen en animaties aan.
Zoek een molen op onze site
en maak een afspraak.

Huur je een bus voor het molenbezoek of maak je andere openbaar
vervoerskosten? Dan kun je subsidie aanvragen bij het Molenfonds.
De subsidieregeling geldt ook voor het bekostigen van molenmaterialen
in de klas of het ontwikkelen van bijvoorbeeld technieklessen.

Kijk voor alle informatie op molens.nl
ZORG PRIMAIR

| 08.2020

35

COLOFON
Zorg Primair is het vakblad

Redactieadres Zorg Primair

Een abonnement op Zorg Primair kost

over onderwijspraktijk en hoe leerkrachten

Helvoirtsestraat 31

¤ 30,00 per jaar (8 nummers).

voortdurend bezig zijn deze te verbeteren.

5268 BA Helvoirt

Aanmelden bij 030-7511003.

T +31 (0)6 1347 0687
Theo Heskes (redactievoorzitter),

E zorgprimair@cnv.nl

Vormgeving:

Dorethea Arissen (BaO)

Voordat u een artikel aanlevert,

FIZZ | Digital Agency – fizz.nl

Phia Oostenbach (Bao),

is het raadzaam de auteursrichtlijnen

drs Thieu Dollevoet (Fontys OSO),

aan te vragen bij het redactie-adres.

Coverfoto:

Angela Kouwenhoven (ODV)

Digitaal aanleveren is een

Sharon McCutcheon

Han Kooreman (Themagroep

voorwaarde.
Advertenties:

Passend Onderwijs) en
Jan van Balkom MA

Zorg Primair (ISSN 1567-1801) verschijnt

OnderwijsMedia

(redactiecoördinator en

8 keer per jaar, in een oplage van

T 020 330 89 98

eindredactie).

35.000 exemplaren.

E sales@onderwijsmedia.nl

