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Geïnspireerd door het 500 jaar oude boek ‘Utopia’ van Thomas 

More, komt Van den Berg met een Utopia voor het onderwijs. In 

dit boek wordt een inspirerend èn realistisch beeld geschetst van 

ander onderwijs gebaseerd op vier dimensies. Hier wordt niet een 

revolutie gepredikt die scholen in de problemen brengt als gevolg 

van de inspectie-eisen maar wordt een strategisch perspectief 

geboden om te voldoen aan wat vereist is en worden nieuwe 

wegen verkend.  

 

Willen mensen ander onderwijs, zullen ze met elkaar in gesprek 

moeten gaan over hun ‘mensbeeld’ om vervolgens te komen tot 

een gedeeld mensbeeld. Stil staan bij de vraag: “Wat voor mensen wil ons onderwijs vormen?”, is 

hierbij dan de hamvraag. Om Utopia in het onderwijs te realiseren, zal er op drie vragen een 

antwoord gegeven moeten worden: 1. Het Waartoe van het onderwijs- wat is ons mensbeeld?  2. 

Het Wat van het onderwijs – wat zijn belangrijke uitgangspunten voor ons?  3. Het Hoe van het 

onderwijs – hoe geven we hieraan invulling?  

 

Van den Berg heeft vier dimensies van ander onderwijs ontwikkeld die leiden tot hoogwaardig en 

betekenisvol onderwijs. Deze zijn: 1. Onderwijs is ter tafel brengen 2. Erkenning en coaching van elke 

leerling als uniek persoon 3. De school al existentiële en morele ruimte en 4. De school als 

gemeenschap van waar(dig)heid. In feite vormen deze dimensies het hart van het boek. Ze worden 

uitgebreid toegelicht door de auteur en voorzien van ervaringen van praktijkmensen die met het 

gedachtegoed van Van den Berg zijn gaan werken. De eerste twee dimensies gaan over de rol van de 

leerkracht. Van den Berg ziet de leerling-leerkracht-interactie als baken van het onderwijs. Dat  

baken moet op orde zijn. Goede sturing van de leerkracht is en blijft onmisbaar. Als de eerste 

dimensies goed ingevuld worden, kan er sprake zijn van ‘hoogwaardig’ onderwijs. Maar daar laat 

Van den Berg het niet bij. Het gaat hem ook om ‘betekenisvol’ onderwijs: en daar heeft hij de laatste 

twee dimensies voor ontwikkeld. Waar moeten we aan denken bij de dimensies 3 en 4 die op het 

eerste gehoor enigszins theoretisch klinken? Van den Berg probeert duidelijk te maken dat er meer 

is dan alleen maar kennisoverdracht of vaardigheden aanleren door de leerkracht. Een school staat 

immers midden in de samenleving en heeft te maken met verhalen over migratie, fraude, 

werkloosheid, etc. Daarover met leerlingen in gesprek is van belang: niet alleen om de 

inhoudelijkheid maar vooral om de socialisatiefunctie die in dergelijke gesprekken aan de orde is. 

Het gaat dan om Grote Vragen die over oorsprong, betekenis, ethiek en zingeving gaan. Existentie 

dus. Een mooi citaat in dit verband is dat van Joris Luyendijk:  

 

“Dan is er de ‘code of silence’ die als een deken geluiden uit de omgeving smoort en 

vervormt en het feit dat je op school bijna niets meer leert over de werking van de financiële 

wereld. Mij is althans meer onderwezen over de oude Egyptenaren dan over banken.”  

 

Maar Utopia is niet alleen een ‘naar-toe-motivatie’  het is ook een ‘weg-van-beweging’. Net zoals 



Thomas More zijn boek Utopia in twee gedeelten beschreef, namelijk: een kritiek op het bestaande 

systeem en het perspectief als oplossing, geeft Van den Berg zowel perspectief als een opsomming 

van welke zaken niet langer thuis horen in het onderwijs. Daarbij kan gedacht worden aan het 

leerstofjaarklassensysteem, indeling in traditionele vakken, het zittenblijven, straf geven, cijfers 

geven en de toetscultuur.  

 

Dat vraag moed – heel veel moed – om als bestuur, schoolleider, leerkracht maar ook als ouder te 

breken met iets wat we met elkaar als ‘vanzelfsprekend’ zijn gaan vinden.  Naast de moed gaat het 

om een andere mindset van alle betrokkenen: Utopia is immers geen voortzetting van het heden. 

We zullen nieuwsgierig moeten zijn naar het nieuwe. Van den Berg benut de meest recente 

inzichten uit de neurologie en stelt dat we een te overtrokken idee hebben van de rationaliteit bij de 

beïnvloeding van ons gedrag. Er kan dan heel snel sprake zijn van uitleggen, zenden en 

kennisoverdracht. Maar een van de geheimen die de neurologie ons leert, aldus Van den Berg, is het 

verlangen om onszelf te begrijpen. Onderwijs is om die reden dan gericht op de ontwikkeling van het 

‘unieke’ ik. En dat is geen individuele aangelegenheid, integendeel, daar hebben we de ander voor 

nodig. Door de ander leren we ons zelf kennen en zullen we in dialoog moeten gaan. Hier grijpt de 

auteur terug op Kohnstamm met diens ‘personalisme’, een stroming in de filosofie die de ‘persoon’ 

als hoogste vorm van ‘zijn’ beschouwt. Ook hier geldt de essentiële rol van de ander en het belang 

om naar die ander te luisteren en zodoende te ervaren dat er meerdere waarheden zijn. Dat klinkt 

op het eerste gehoor misschien wat soft maar wie hier wat langer bij stil staat en dat in verband 

brengt met een concreet onderwerp als bijvoorbeeld ‘pesten’ begrijpt dan dat een pestprotocol 

nooit het antwoord kan zijn op pesten. Van den Berg beschrijft dat school ‘De Bras’ daarom geen 

pestprotocol heeft, maar dat de leraren in hun gedrag het pestprotocol zijn.    

 

Het perspectief dat Van den Berg in Utopia schetst is bepaald geen sinecure maar ook geen utopie. 

Van alle betrokkenen wordt gevraagd om hun optimale bijdrage te kunnen leveren opdat elke 

leerling het recht dat hij heeft op maatwerk in de school, daadwerkelijk mag ervaren.  
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