
 

 
Vooraf

Vanuit een sterk gevoelde motivatie 
zoeken meer en meer scholen naar 

ander onderwijs. De opdracht van het 
onderwijs is te streven naar hoogwaardig 
en betekenisvol onderwijs, ten behoeve 

van de unieke wording van elke leerling in al zijn facetten. Elk kind of elke leerling 
dient uiteindelijk over het vermogen te beschikken zich aan de omgeving aan te 
passen en zijn eigen regie te voeren in het licht van de cognitieve, fysieke, sociale 
en emotionele uitdagingen van het leven. Mijn inspiratie hiertoe ontleen ik aan de 
interactie docent-leerling. Aan het begin van het tweede hoofdstuk zal ik aangeven 
welk mensbeeld hieraan ten grondslag ligt. Om op deze wijze ander onderwijs te 
realiseren, is een Utopia nodig.

Dit boek dankt zijn ontstaan aan het engagement van de schoolleiders en docenten 
van de vele scholen met wie ik mocht samenwerken. Verrijkend en inspirerend waren 
de talrijke studiedagen, bijeenkomsten en gesprekken met als belangrijk doel het 
hervinden van de leerling als mens in het onderwijs. De ervaringen waren van dien 
aard dat ze mij motiveerden om ze op papier vast te leggen en te verantwoorden. 
Hierbij heb ik me tevens laten inspireren door eerdere ervaringen, mede vanuit mijn 
biografisch perspectief, door mijn interactieve lezingen en mijn workshops. Ten 
slotte, maar niet in het minst, heb ik me laten leiden door drie eerdere eigen boeken: 

 ☞ •	 Jezelf zijn. Over autonomie in het onderwijs (2014)
	• Herstel van de pedagogische dimensie in de ontwikkeling van mens 

en wereld (2015)
	• Met andere ogen naar onderwijs en opvoeding kijken (Essay, 2016).

Onder meer de inhoud van deze boeken samen gaf mij inspiratie om de problematiek 
van ander onderwijs opnieuw te conceptualiseren.

Waarom dit boek?
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Opbouw van het boek

Om de leesbaarheid te vergroten en de 
aandacht van de lezer te faciliteren heb ik 
een lay-out ontwikkeld met schema’s in 
diverse vormen, in kleur, waarin korte 
teksten aandacht vragen voor de essentie 
van een bepaald tekstonderdeel. De toepassing van meerdere vormen tegelijk leidt 
tot schema’s die een illustratie zijn van de bijbehorende tekst. Belangrijke tekston-
derdelen geef ik weer in de kleur blauw met een iets kleinere lettergrootte. Daarnaast 
vragen bepaalde schema’s in kleur speciale aandacht. De lengte van de alinea’s in 
dit boek blijft beperkt. Om de inhoud voor de lezer boeiend te houden, werk ik ook 
met teksten en sets van vragen, ontleend aan de praktijk. Op deze manier versterken 
de typografie en de tekst elkaar, waardoor het lezen een plezier kan worden, voor 
het oog en voor opname in de mind van de lezer. 

In het eerste hoofdstuk schets ik de 
behoefte aan een Utopia, geïnspireerd door 
het 500-jarig bestaan (2016) van de eerste 
uitgave van de Utopia van Thomas More. 
Hierover werd in het M-Museum in Leu-
ven in 2016 een tentoonstelling georganiseerd. Ook andere tentoonstellingen en 
bewegingen zoeken naar een nieuwe mens in een andere cultuur. Op basis van 
meerdere studies zal ik enkele Utopische ontwikkelingen schetsen. Men raakt op 
drift, maar de juiste voortstuwing wordt gemist. Men preekt goed onderwijs, maar 
ervaren doet men het niet! Het onderwijs wordt dikwijls gezien als een mammoet-
tanker, kolossaal, groot en niet van zijn vastgestelde vaarroute te krijgen. Een 
Onderwijs-Utopia is gewenst.

In dit hoofdstuk ontwikkel ik aansluitend 
bij een expliciet mensbeeld vier dimensies 
van ander onderwijs, leidend tot hoog-
waardig en betekenisvol onderwijs voor 
elke leerling. De vier dimensies zijn: 

 ☞ •	 	Onderwijs is ‘ter tafel brengen’ van waarden, normen, inzichten, 
kennis en vaardigheden: dit is iets anders dan traditioneel klassi-
kaal lesgeven; 
o Een goede docent blijft voor een leerling het meest interactieve, 

multimediale medium!
	• Erkenning en coaching van elke leerling als een uniek persoon;

o Wij zijn allemaal anders!

Hoofdstuk 1. Op zoek naar Utopia

Hoofdstuk 2. Vier dimensies van 
ander onderwijs
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	• De school als existentiële en morele ruimte: het oog hebben voor 
elkaar en zorg voor de ander en zijn omgeving;
o De pedagogische relatie is een hittepunt in het onderwijs! Eenieder 

draagt gedeelde verantwoordelijkheid.
	• De school als gemeenschap van waar(dig)heid: omgaan met peda-

gogische kernwaarden: pedagogisch verstaan. 
o Met elkaar leren en elkaar pedagogisch verstaan, vooral door 

onderlinge reflectie en feedback! Ieder mens telt!

Deze dimensies kunnen van belang zijn voor scholen die zich willen inzetten om 
hun onderwijs te veranderen. Het kan als baken dienen voor een gewenste validering 
van eigen inspanningen op dit gebied. In het derde en vierde hoofdstuk ga ik nader 
in op de tweede dimensie: de erkenning van de uniciteit van elke leerling. Een 
belangrijke reden om dit uit te werken, is de hoge moeilijkheidsgraad van ontwik-
keling en toepassing die docenten op dit gebied ervaren. In het laatste hoofdstuk 
zullen deze dimensies ook dienen als raamwerk voor onder meer de omschrijving 
van de kwaliteitsthema’s en beleidsintenties. De vier dimensies van ander onderwijs 
zullen dus een belangrijke rode draad vormen in dit boek. 

In het derde hoofdstuk vraag ik aan-
dacht voor het proces van unieke 
wording van elke leerling in al zijn 
facetten als een belangrijke opdracht 
voor het onderwijs. Van belang is de 

individuele leerling: zijn verschijnen in het gezin, de school, de gemeenschap en de 
wereld. In deze verantwoording laat ik me in belangrijke mate leiden door recente 
inzichten vanuit de hersenwetenschappen, de cognitieliteratuur en het personalisme. 
In dit hoofdstuk zal ik ook motiveren waarom het niet verantwoord is de ontwik-
keling van de leerling los te zien van de waarden en normen die in de gemeenschap 
leidend zijn. 

Het vierde hoofdstuk gaat in op het 
bio-socio-psychologisch model als 
belangrijke leidraad voor ontwikkeling 
en beïnvloeding van een leerling. Het 
biologische aspect wordt vooral 

bepaald door de genetische achtergrond van een leerling. Daarnaast blijkt de soci-
aal-economische status van grote invloed te zijn en ook psychologische aspecten 
spelen een belangrijke rol. De bespreking van dit model leidt tot een beschrijving 
van het pedagogisch verstaan: vier thema’s die als kernwaarden leidend kunnen zijn 

Hoofdstuk 3. Unieke wording van elke 
leerling in samenhang en in al zijn 
facetten: dé opdracht voor het onderwijs 

Hoofdstuk 4. Het bio-socio-psychologisch 
model en het pedagogisch verstaan 
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in een school: versterking van de aandacht, gesprek, reflectie en feedback. Deze vier 
thema’s vormen de pedagogische kernwaarde van beschikbaarheid, waarop ik in 
het laatste hoofdstuk zal terugkomen.

Voor ontwikkeling van ander onder-
wijs is het zinvol zich te bezinnen op 
de strategische uitgangspunten. Dit 
hoofdstuk is vooral zinvol voor bege-
leiders, leidinggevenden, teamleiders 
en bestuurders. Het is van belang om:

 ☞ •	 een toekomstperspectief te ontwikkelen (je mag dromen!), 
	• de vraag te stellen: ‘Wie ben ik als docent?’,
	• het handelingsvermogen van docenten te zien als een kracht voor 

verandering, 
	• de dynamiek van een verandering voor ogen te houden,
	• de verschillende vormen van betrokkenheid van docenten in acht 

te nemen. 

Tevens zal ik samenvattend aangeven welke resultaten je kunt behalen bij toepassing 
van deze uitgangspunten. Ik zal dit doen met behulp van de vier dimensies van 
ander onderwijs, zoals in het tweede hoofdstuk is beschreven. Aan het eind van dit 
hoofdstuk komen we wel tot de conclusie dat het voor docenten bijzonder moeilijk 
blijkt uit de eigen comfortzone te treden en zich open te stellen voor een wijziging 
van fundamentele structuren. Om de pedagogische ambities waar te maken, moet 
de structuur van ons onderwijs om. Voor deze drastische verandering is vooral 
utopisch denken nodig. 

In dit hoofdstuk wordt een toekomst-
perspectief voor het basisonderwijs 
geschetst. Jan Bos (voorheen directeur 
van RKBS De Bras) is hiervoor verant-
woordelijk. Hij steunt daarbij op de 
vier dimensies van ander onderwijs. Bovendien beschrijft hij wat ander onderwijs 
betekent voor bestuurders, leidinggevenden en leraren.

In dit hoofdstuk zal ik eerst aangeven 
hoe onze inzichten zich verhouden tot 
opvattingen van de politiek over het 
onderwijs. Uit de analyse zal blijken 

Hoofdstuk 5.  Strategische 
uitgangspunten voor ontwikkeling van 
ander onderwijs 

Hoofdstuk 6. Toekomstperspectief voor 
het basisonderwijs

Hoofdstuk 7. Utopia: perspectief
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hoe ook de politiek het recht op onderwijs op maat van groot belang vindt. Het 
recht op dit maatwerk zal ik uitwerken aan de hand van schetsen over het belang 
van ‘ontschotten’, het anders kijken naar je vak, de werkwijzen van de Zweedse 
‘ Kunskapsskolan’, het gewenste modulair onderwijs voor de cognitieve of instrumen-
tele vakken, de voordelen van flexibel groeperen van leerlingen en de transformatieve 
toepassing van ICT. 

Daarna worden slotsuggesties ontwikkeld voor een andere utopische onderwijsa-
genda voor docenten, opleiders, leidinggevenden (schoolleiders en teamleiders) en 
ook voor bestuurders. In dit hoofdstuk beschrijf ik deze suggesties in de vorm van 
gewenste raamwerken van kwaliteiten voor de diverse groepen. 

Na deze beschouwingen zal ik aangeven hoe scholen kunnen zoeken naar de essen-
tie van onderwijs. Dikwijls wordt de essentie van onderwijs met voeten getreden. 
Erkenning van de essentie van onderwijs betekent: verduidelijken van je eigen mens-, 
of leerlingbeeld, recht doen aan beschikbaarheid als pedagogische kernwaarde en 
de zorg voor hoogwaardig en betekenisvol onderwijs. 

Daarna volgt de samenvatting: onze onderwijscloud voor de toekomst. Ik zal pleiten 
voor een fundamentele cultuurwending in het onderwijs en zal een weg aangeven 
voor docenten, schoolleiders en bestuurders om die cultuurwending in te zetten. 
Stille rituelen zullen aan de orde zijn. Utopia!
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