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BESTE LEZER,
 
'Weet je waarom ik oude mensen zo mooi vind? Er woont een vlinder 
op hun gezicht. Als je lang genoeg kijkt, kan je hem zien zitten. Daar, 
tussen al die lijntjes en barsten rond de ogen en de mond, slaapt een 
insect. Een vlinder van gekreukt papier.' Zo begint Hugo van den Ende 
zijn bespreking van de boeken van Jef Aerts. Dit citaat komt uit het 
boek Paard met laarzen uit 2016. In zijn recent verschenen boek De 
blauwe vleugels draait het om het levenslot van de zestienjarige Jadran 
en van een jonge gewonde kraanvogel. Volgens Van den Ende zijn de 
boeken van Jef Aerts met mededogen en inlevingsgevoel voor mens en 
dier geschreven.

In de rubriek W(e)lke leraar leest dit?! bespreken Ietje Pauw en Michelle 
Gemmink Op de schouders van reuzen. Inspirerende inzichten uit de 
cognitieve psychologie voor leerkrachten van Kirschner, Claessens en 
Raaijmakers. In het boek worden 24 kernartikelen van belangrijke 
onderzoekers besproken en wordt ook ingegaan op de praktische 
toepassing in de klas. Eén van de vragen die gesteld wordt is: 'Stel je 
moet een tekst lezen en leren, hoe kan je dat het beste doen?' Er 
worden tien studeeraanpakken genoemd, welke is volgens jou het 
meest effectief? Het antwoord van de onderzoekers zal je verbazen!
 
Begrijpend lezen is heel belangrijk. In het artikel Samen werken aan 
Sallands schoolsucces laten vier onderzoekers van KPZ, Carmel College 
Salland en mijnplein zien hoe de scores op de toets begrijpend lezen 
aan het einde van de basisschool het belangrijkste onderscheid vormen 
voor schoolsucces in het voortgezet onderwijs.

Twee onderzoekers van het Expertisecentrum Nederlands laten zien 
hoe belangrijk bij begrijpend lezen de focus op woordenschat is en 
geven hiervoor ook praktische suggesties.
 
Het afgelopen jaar heeft Jan Heijmans, voormalige voorzitter van het 
College van Bestuur van KPZ en tegenwoordig bestuurder van Signum 
in 's-Hertogenbosch, een column geschreven voor Veerkracht. In dit 
nummer schrijft hij zijn laatste column, terwijl Maarten Bauer, voorzitter 
van College van Bestuur van mijnplein, zijn eerste column schrijft.
 
Wil je weten wat je kunt met een associate degree Pedagogisch 
Professional Kind en Educatie? Vier afgestudeerde professionals 
vertellen over hun ervaringen tijdens de opleiding. En, zij hebben alle 
vier een andere baan, waar ze vol verwachting instappen.

Veel leesplezier.
De redactie van Veerkracht

VOORWOORD
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Hoe kan de overdracht 
tussen basisscholen van 
mijnplein en Carmel 
College Salland beter 
verlopen? Petra Hendrikse 
(KPZ), Philip Oldebeuving 
(mijnplein), Anne Tappel 
en Doriene Boezelman 
(Carmel College Salland) 
deden hier onderzoek naar 
en geven aanbevelingen.

Zowel basisscholen als scholen 
voor voortgezet onderwijs 
hebben belang bij het zo goed 
mogelijk plaatsen van leerlingen, 
bijvoorbeeld om de doorgaande 
ontwikkellijn te waarborgen of 
problemen voor leerlingen te 
voorkomen. Voortgezet 
onderwijs- en basisscholen 
voelen een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid als het gaat 
om het goed plaatsen en wel 
slagen van hun leerlingen.

Sinds jaar en dag gaat Carmel 
College Salland (CCS), school 
voor voortgezet onderwijs in 
Raalte, voor de plaatsing van 
leerlingen af op het advies van 
de leraar van groep 8 en vindt er 
overleg plaats over deze 
overgang. Tussen het 
basisonderwijs en het voortgezet 
onderwijs worden gegevens 
uitgewisseld en in het kader van 

de zgn. ‘warme overdracht’ 
gesprekken gevoerd. Uit de 
Rapportage Positionering Carmel 
College Salland blijkt dat de tien 
bevraagde basisscholen over het 
algemeen tevreden zijn over de 
informatievoorziening vanuit 
CCS richting de basisscholen. 
Men vindt CCS toegankelijk, 
open en ervaart een goede 
samenwerking. Toch heerst aan 
beide kanten het gevoel dat de 
overdracht van informatie over 
leerlingen beter kan. Bij de 
leraren van de basisschool 
bestaat de perceptie dat de 
gegeven informatie niet wordt 
gebruikt voor de begeleiding. Bij 
de docenten van het voortgezet 
onderwijs is de waarneming dat 
de verwachting en het advies 
van de basisscholen soms te 
positief (lees: te hoog) 
geformuleerd wordt.

Tijdens de zogenaamde warme 
overdracht spreekt een leraar 
met een teamleider van het 
voortgezet onderwijs. Bij beide 
partijen heerst het beeld dat 
deze overdracht erg persoons-
afhankelijk is. De leraar bepaalt 
welke informatie wordt gedeeld, 
waardoor docenten in het vo het 
gevoel kunnen hebben dat 
belangrijke informatie wordt 
achtergehouden om de leerling 

toch maar geplaatst te krijgen. 
Wat met de overgedragen 
gegevens gebeurt is niet altijd 
duidelijk, bijvoorbeeld doordat 
menig leraar van de basisscholen 
op een later moment door een 
mentor opnieuw gevraagd wordt 
naar gegevens. Mentoren vo 
daarentegen hebben niet het 
idee dat ze vragen naar wat een 
leerling heeft, maar juist om 
concrete handelingsadviezen. 
Daarnaast is het zo dat er in het 
gesprek voor de warme over-
dracht bij grote basisscholen in 
korte tijd veel leerlingen 
besproken worden, waardoor 
wellicht informatie wordt gemist 
of geven leraren aan informatie 
wel te geven, maar er mag niets 
mee worden gedaan.

CCS verzorgt jaarlijks een 
uitgebreide terugkoppeling 
richting het basisonderwijs over 
wat er met de oud-leerlingen is 
gebeurd. Basisscholen geven aan 
dat ze hier tevreden over zijn. 
Binnen het voortgezet onderwijs 
rijst de vraag in hoeverre deze 
terugkoppeling door de 
basisscholen wordt gebruikt 
voor reflectie op de advisering. 
Volgens basis- en voortgezet 
onderwijs stroomt er nu na het 
eerste jaar een te hoog 
percentage leerlingen af naar 
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een ander opleidingsniveau 
binnen het voortgezet onderwijs, 
ook al liggen deze percentages 
lager dan landelijk gemiddeld. 
Voor de Sallandse Onderwijs-
kamer is dit reden tot meer 
onderzoek. Welke harde en 
zachte criteria blijken 
discriminerend te zijn voor 
schoolsucces in het voortgezet 
onderwijs? De uitkomsten van 
zo’n onderzoek zouden 
helderheid geven aan beide 
kanten: voor de verwijzing van 
po naar vo en voor de 
begeleiding binnen het vo, met 
als doel de afstroom te verlagen 
en schoolsucces te vergroten.

THEORETISCHE ACHTERGROND
Afstroom binnen het voortgezet 
onderwijs is geen onbekend 
verschijnsel in Nederland. 
Uiteindelijk zit 19% van de 
leerlingen in leerjaar 4 van het vo 
in een lager onderwijstype dan 
geadviseerd door de po-school, 
terwijl 13% in een hoger 
onderwijstype dan geadviseerd 
terecht is gekomen. In totaal is 
één op de acht leerlingen een 

keer gedoubleerd in de leerjaren 
1 tot en met 3 (Rooijen, 2016). 
De belangrijke risicofactoren 
voor ongunstige school-
loopbanen zijn achterblijvende 
prestaties in groep 8, zoals 
relatief lage Cito-eindtoetsscores 
en lage prestaties op begrijpend 
lezen en rekenen (Rooijen, 2016). 
Doordat leerlingen zich op jonge 
leeftijd veel sneller kunnen 
ontwikkelen dan op latere 
leeftijd, vlakt de cognitieve 
ontwikkeling van leerlingen 
richting het einde van de 
basisschool steeds verder 
af (Korpershoek, 2016). Naast het 
behaalde niveau zou de 
vaardigheidsgroei een goede 
indicator kunnen zijn voor het 
plaatsen van leerlingen in het 
voortgezet onderwijs. De 
cognitieve capaciteiten (IQ) van 
leerlingen voorspellen 
schoolsucces het 
beste (Kennisrotonde, 2017).  
Naast cognitieve factoren, 
kunnen ook andere factoren een 
rol spelen. We onderscheiden 
factoren op leerlingniveau, op 
schoolniveau voor zowel de 

basisschool als de school voor 
voortgezet onderwijs, en de rol 
van ouders.

FACTOREN OP 
LEERLINGNIVEAU
Korpershoek (2016) geeft in haar 
onderzoek aan dat de belangrijke 
factoren op leerlingniveau de 
achtergrondkenmerken van 
leerlingen zijn. Daarbij moet 
gedacht worden aan sekse, 
sociaal milieu, etnische herkomst 
en leerpotentieel. Er blijkt een 
ook verband te bestaan tussen 
de gezinsstructuur, gezins-
samenstelling en de school-
loopbanen van leerlingen. 
Leerlingen die relatief jong zijn, 
komen vaker terecht op een 
lager vo-niveau dan op basis van 
hun cognitieve percentiel terecht 
zou zijn (Korpershoek, 2016).
 
De Kennisrotonde (2017) voegt 
daaraan toe dat sociaal-
emotionele competenties 
(zelfbewustzijn, sociaal 
bewustzijn, besluiten kunnen 
nemen, zelfmanagement) in 
relatie staan tot goede 
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leerresultaten. Goed ontwikkelde 
sociale competenties leiden tot 
een beter welbevinden en tot 
betere leerresultaten, laag 
ontwikkelde kunnen leiden tot 
persoonlijke, sociale en 
academische problemen.
Meta-cognitieve vaardigheden 
als oriënteren, plannen en 
reguleren invloed hebben op 
schoolsucces (Boekaerts, 2010). 
Het voortgezet onderwijs doet 
een groot beroep op zelfsturing; 
het beheersen van deze 
vaardigheid vergroot de kans op 
schoolsucces.

ZELFKENNIS EN MOTIVATIE
Motivatie van leerlingen is van 
invloed op schoolsucces, maar 
een complex systeem. De 
vervulling van psychologische 
basisbehoeften als competentie 
(vertrouwen in eigen kunnen), 
autonomie (vrijheid om een 
activiteit naar eigen inzicht te 
kunnen uitvoeren) en relatie 
(vertrouwen in een ander) zijn 
van positieve invloed op de 
intrinsieke motivatie van 
leerlingen en op schoolprestaties. 
Leerlingen blijken goed aan te 
kunnen geven hoe succesvol ze 
op school zullen zijn; deze 
inschatting heeft invloed op de 
motivatie van leerlingen. Ook 
eerdere prestaties zijn van 
invloed op de motivatie van 
leerlingen (Kennisrotonde, 2018). 

Over het algemeen zien we een 
kleine afname in sociaal-
emotioneel functioneren (d.w.z. 
lagere scores op zelfvertrouwen, 
zelfconcept) en afgenomen 
motivatie direct na de overgang 
van po naar vo.

FACTOREN OP SCHOOLNIVEAU
De algehele onderwijskwaliteit 
van zowel de basisschool als die 
van het voortgezet onderwijs is 
van belang voor een positieve 
schoolloopbaan binnen het vo 
(Korpershoek, 2016). Daarnaast 
is de ondersteuning die 

leerlingen krijgen bij het maken 
van de overstap naar vo van 
positieve invloed; het gaat 
daarbij om ondersteuning zowel 
binnen po als vo. De school voor 
voortgezet onderwijs heeft 
invloed op een positieve 
schoolloopbaan door de 
inrichting van de onderbouw, 
bijvoorbeeld door het inrichten 
van dakpanklassen en de 
doorstroommogelijkheden.

Leraren in groep 8 vinden het 
doorgaans lastig om tot een 
goed schooladvies te komen, 
maar de voorspellende waarde 
van het schooladvies is groter 
dan die van alleen de 
Cito-eindscore. Het advies van 
de leraren is dus belangrijk, maar 
staat niet los van aannames en 
vooroordelen. Het schooladvies 
valt vaker negatiever uit voor 
leerlingen uit lagere sociaal 
economische milieus; onder- 
advisering vindt vaker plaats bij 
jongens dan bij meisjes en vooral 
bij autochtone leerlingen 
waarvan de ouders laag opgeleid 
zijn (Kennisrotonde, 2018).

INVLOED OUDERS
De rol van de ouders op de 
cognitieve en niet-cognitieve 
ontwikkeling voorafgaande en 
tijdens de overgang van po naar 
vo is groot; ouders kunnen die 
positief beïnvloeden door 
bijvoorbeeld het uiten van hoge 
verwachtingen en ouder-
betrokkenheid is vooral effectief 
als deze het positieve zelfbeeld 
van de leerling versterkt. In 
verschillende onderzoeken is een 
verband gevonden tussen het 
opleidingsniveau van ouders en 
de onderwijsuitkomsten van hun 
kinderen. Een problematische 
thuissituatie draagt echter wel bij 
aan schooluitval en afstroom.
 
Een Nederlandse studie uit 2007 
laat zien dat niet alleen feitelijke 
samenwerking, maar ook de 
houding en verwachtingen van 

leraren ertoe doen. Veel leraren 
overschatten de betrokkenheid 
van hoger opgeleide ouders en 
hebben twijfels over de 
competenties van vooral ouders 
uit de lagere sociaaleconomische 
milieus en ook die van allochtone 
ouders. Er kan sprake zijn van 
een mismatch in verwachtingen. 
Zo zijn veel allochtone ouders 
vooral geïnteresseerd in de 
vorderingen van hun kind, terwijl 
de school de ouders vooral wil 
informeren over de onderwijs-
aanpak en het schoolsysteem 
(Kennisrotonde, 2018).

CONCLUSIE
Figuur 1 geeft een samenvatting 
van de literatuur en is daarmee 
tevens antwoord op de vraag 
welke zachte en harde gegevens 
van invloed zijn op schoolsucces 
volgens de literatuur.

Samengevat kunnen we stellen 
dat scores op de toets 
begrijpend lezen aan het einde 
van de basisschool het 
belangrijkste onderscheid maken. 
De vaardigheidsgroei is hierin 
belangrijker dan de eindscore. 
Inzichtelijk rekenen is een 
tweede, maar minder invloedrijke 
factor op schoolsucces. 
Achtergrondkenmerken, 
motivationele en sociaal-
emotionele kenmerken in groep 
acht bleken niet of nauwelijks 
additioneel relevant.

Voor de onderwijspraktijk 
kunnen we concluderen dat 
aandacht voor de kerndomeinen 
begrijpend lezen en rekenen in 
het basisonderwijs van groot 
belang is voor de verdere 
schoolloopbaan van leerlingen in 
het voortgezet onderwijs. Een 
andere aanbeveling voor de 
onderwijspraktijk is dat het 
stimuleren van competentie-
motivatie bij leerlingen bij kan 
dragen aan een gunstige 
schoolloopbaan. Ondersteuning 
van zowel po als vo kan positief 
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bijdragen aan de overstap 
evenals de inrichting van de 
onderbouw in het vo.

PRAKTIJKONDERZOEK
Na een korte verkenning van de 
literatuur, wordt verder ingegaan 
op de huidige situatie van alle 
263 leerlingen in de huidige 
klassen 2 voor het niveau 
gemengd theoretische leerweg 
(gt) en havo (h) van Carmel 
College Salland ten opzichte van 
hun plaatsing. Opvallend is dat 
veel gegevens uit het leerling-
volgsysteem ontbreken. Zo 
ontbreken bijvoorbeeld van 85 
leerlingen de score begrijpend 
lezen M8. Saillant detail is dat 
een kwart van deze leerlingen 
doorgestroomd is naar een lager 
niveau. 
 
Met de gegevens de leerlingen 
klas 2 wordt nader ingegaan op 
onderzoeksvragen als:
• In hoeverre wijkt de 

oorspronkelijke plaatsing van de 
doorstromers af van de 
richtlijnen met betrekking tot de 
harde gegevens?

• In hoeverre zouden richtlijnen 
gebaseerd op vaardigheidsgroei 
over de laatste twee jaren heen 
een betere voorspelling 
opgeleverd hebben?

• Welke relatie is er tussen het 
wijzigen van het advies en de 
afstroom?

Om deze vragen te kunnen 
beantwoorden is van alle 
leerlingen in klas 2 in een 
SPSS-bestand (statistisch 
computerprogramma) informatie 
verzameld over het instroom-
niveau en doorstroomniveau, het 
advies van de basisschool en de 
scores op alle gemaakte 
Cito-toetsen voor begrijpend 
lezen, inzichtelijk rekenen en 
spelling vanaf groep 6. Ook zijn 
zgn. zachte gegevens ingevoerd 
voor zover bekend. Om privacy 
te kunnen waarborgen is 
gewerkt met leerlingnummers; 
deze zijn in de analyses niet 
traceerbaar.
Met het gevulde bestand zijn 
voor de verschillende vragen 
standaarddeviaties berekend, 
regressieanalyses uitgevoerd en 

is de betrouwbaarheidsinterval 
berekend. De onderzoeks-
resultaten worden hieronder 
samengevat.

SAMENVATTING 
PRAKTIJKONDERZOEK 
PLAATSING
Voor het onderzoek plaatsing is 
gebruik gemaakt van destijds 
gepubliceerde richtlijnen voor 
plaatsing binnen het Carmel 
College Salland. Deze richtlijnen 
zijn gemaakt ter ondersteuning 
van de leraar basisonderwijs op 
het moment dat de verschuiving 
van de formele 
verantwoordelijkheid voor 
plaatsing plaatsvond. In de 
richtlijnen gaat men uit van 
scores in het leerlingvolgsysteem 
(lvs) op de onderdelen 
begrijpend lezen, inzichtelijk 
rekenen, technisch lezen en 
spelling. In de analyses is 
uitgegaan van de scores op 
begrijpend lezen, rekenen en 
spelling. Opvallend is dat bij de 
afstromers gegevens relatief 
vaak onvolledig zijn.

Figuur 1 Samenvatting theoretisch kader
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Voor een aantal leerlingen wijkt 
de oorspronkelijke plaatsing af 
van de richtlijnen. Als er een 
striktere hantering van de 
richtlijnen gehanteerd zou 
worden, zouden er minder 
leerlingen afstromen. Het gevolg 
zou echter ook zijn dat een 
aanzienlijk deel van de leerlingen 
onder hun niveau geplaatst zou 
worden in de brugklas. Veel van 
de leerlingen kunnen volgens de 
huidige richtlijnen helemaal niet 
eenduidig geplaatst worden. Het 
gaat dan vooral om leerlingen 
met grote verschillen tussen hun 
niveau op het domein van 
begrijpend lezen en rekenen. 
 
Daarnaast kan worden 
geconcludeerd dat meer 
richtlijnen niet altijd leidt tot het 
kunnen plaatsen van meer 
leerlingen. Soms is letten op 
minder domeinen juist beter. Een 
advies richting het Carmel 
College Salland en voor de 
adviesgesprekken binnen het po 
zou zijn om meer gelaagdheid 
aan te geven. Kijk bijvoorbeeld 
eerst naar begrijpend lezen en 
rekenen. Is er dan nog twijfel 
over plaatsing, kijk dan naar 
spelling (en eventueel technisch 
lezen). 
Behalve op individueel niveau, is 
er op groepsniveau gekeken naar 
vaardigheidsscores. Met groepen 
doelen we hier op het type 
brugklas (gt, h/gt, h/a) Het is 
allereerst belangrijk te noemen 
dat de standaardvariaties groot 
zijn: de verschillen tussen 
individuen binnen één groep zijn 
groot en fluctueren over het 
algemeen meer dan de 
verschillen tussen groepen. 
Wanneer we kijken naar de 
gemiddeldes van de groepen 
voor begrijpend lezen en 
rekenen, dan lopen die inderdaad 
op als het niveau hoger is. We 
hebben specifiek gekeken naar 
de h/gt klas. Het deel dat daar 
doorstroomt naar 2gt heeft g

emiddeld een lagere score voor 
begrijpend lezen dan het deel 
dat doorstroomt naar 2h. Voor 
rekenen en spelling is dit niet het 
geval. Wanneer we in zijn 
algemeenheid naar afstromers 
kijken dan scoren die opnieuw 
voor begrijpend lezen lager dan 
hun verwante medeleerlingen.

VAARDIGHEIDSGROEI
De analyses laten zien dat kijken 
naar gemiddelde groei die 
plaatsvindt bij begrijpend lezen 
een goede variabele is om mee 
te nemen bij plaatsing. Het gaat 
er bij deze variabele om dat er 
gekeken wordt of leerlingen 
steeds beter gaan scoren ten 
opzichte van hun didactische 
leeftijd. Dit blijkt ook in de 
praktijk een goede voorspeller 
voor schoolsucces. Daarvoor is 
nodig dat gekeken wordt naar 
de ontwikkeling in het lvs vanaf 
groep 6.

ADVIESWIJZIGINGEN
Nadat plaatsing heeft plaats-
gevonden, volgt de uitslag van 
de eindtoets. Landelijke afspraak 
is dat leerlingen die hoger scoren 
op de toets dan de plaatsing 
rechtvaardigt, een verzoek tot 
heroverweging van het advies 
mogen indienen. Deze 
heroverwegingen houden in de 
praktijk in dat leerlingen op een 
hoger niveau dan het 
oorspronkelijke advies geplaatst 
worden. Er zijn uit dit onderzoek 
geen aanwijzingen gevonden dat 
wijzigen van het advies tot meer 
afstromers leidt.
Voor triangulatie is over enkele 
leerlingen een telefonisch 
interview afgenomen bij de 
voormalig leraar groep 8. Hieruit 
werd duidelijk dat het geen 
verrassing bleek dat de 
betreffende leerling was 
afgestroomd, ondanks het 
gegeven positieve advies voor 
de leerweg. Motivationele 
aspecten en ondersteuning 

binnen het gezin bleken hierin 
van doorslaggevende aard te 
zijn.

OPMERKINGEN TIJDENS DE 
SEPTEMBERBIJEENKOMST
Tijdens de September-
bijeenkomst, waar 
vertegenwoordigers van de 
basisscholen en het CCS elkaar 
ontmoeten, is dit onderzoek 
gepresenteerd aan 
geïnteresseerde aanwezigen 
vanuit het po en vo. Tijdens deze 
bijeenkomst bleek dat 
po-scholen de belangrijke status 
van begrijpend lezen 
(h)erkenden, maar vaardigheids-
groei niet altijd meegewogen 
wordt. Daarnaast werd duidelijk 
dat ouders niet altijd op de 
hoogte zijn van wie het verwijs-
advies samenstelt. Communicatie 
over de zorgvuldigheid van het 
advies zou wellicht beter bekend 
gemaakt kunnen worden bij 
ouders. CCS geeft aan dat zij 
altijd open staat om mee te 
denken of te sparren over 
individuele adviesdossiers.
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Op het systematisch(er) 
verzamelen van gegevens tijdens 
de warme overdracht werd 
positief gereageerd, met de 
kanttekening dat door het 
tijdstip van deze overdracht een 
deel van de leraren niet alle 
informatie door wil geven omdat 
een leerling nog geen 
schoolkeuze heeft gemaakt. 
 
Aanbevelingspunt voor Carmel 
College Salland is het dubbel 
advies weer te accepteren. 
Daarnaast is het dringende 
advies aandacht te besteden aan 
de h/gt-klas. Deze is anders 
ingericht dan bij andere scholen 
en leidt daarmee tot verwarring 
en shopgedrag bij ouders.

OVERALL CONCLUSIES EN 
AANBEVELINGEN
Scores op de toets begrijpend 
lezen aan het einde van de 
basisschool vormen het 
belangrijkste onderscheid voor 
schoolsucces. De 
vaardigheidsgroei is hierin 
belangrijker dan de eindscore. 
Daarvoor is het belangrijk 
volledige gegevens vanaf groep 
6 te betrekken bij het advies en 
deze ook aan te leveren aan het 
vo. Achtergrondkenmerken, 
motivationele en 
sociaal-emotionele kenmerken in 
groep acht bleken niet of 
nauwelijks additioneel relevant 
voor schoolsucces. 
 
Naast het tijdstip van de warme 
overdracht, is vooral de 
inrichting van en communicatie 
over de h/gt-klas een 
aandachtspunt. 
 
Voor KPZ geldt dat docenten 
studenten meer bewust kunnen 
maken welke gegevens te 
gebruiken zijn voor het advies in 
groep 8 richting vo.

LITERATUUR
Boekaerts, M. P. (2010). Leren en 

instructie (5e druk). Assen: van 

Gorcum.

Deci, E., & Ryan, R. (2000). The Oxford 

Handbook of Human Motivation. New 

York: Oxford University Press.

Kennisrotonde. (2017). Welke factoren 

beïnvloeden het 

schoolloopbaansucces in het 

voortgezet onderwijs van leerlingen 

met gedragsproblemen en/ of 

psychiatrische problemen die 

uitstromen uit het speciaal 

(basis)onderwijs? Den Haag: 

https://www.nro.nl/ 

kennisrotondevragenopeenrij/ 

schooladvies/.

Kennisrotonde. (2018). Welke kenmerken 

van kinderen en van hun thuissituatie 

- naast cognitief niveau van het kind - 

dragen bij aan het succesvol 

doorlopen van het voortgezet 

onderwijs en dan met name het 

eerste jaar? Den Haag: 

https://www.nro.nl/ 

kennisrotondevragenopeenrij/ 

voorwaarden-schoolsucces-vo/.

Korpershoek, H., Beijer, C., Spithoff, M., 

Naaijer, H.M., Timmermans, A.C., Van 

Rooijen, M., Vugteveen, J., & 

Opdenakker, M.-C. (2016). etc.. 

Overgangen en aansluitingen in het 

onderwijs. Deelrapportage 1: 

reviewstudie naar de po-vo en de 

vmbo-mboovergang. Groningen: 

GION onderwijs/onderzoek, 

Rijksuniversiteit Groningen.

Van Rooijen, M., Korpershoek, H., 

Vugteveen, J., Timmermans, A.C., & 

Opdenakker, M.-C. (2016). etc. 

Overgang en aansluitingen in het 

onderwijs. Deelrapportage 2: 

empirische studie naar decogniteve 

en niet-cognitieve ontwikkelling van 

leerlingen rondom de po-vo 

overgang. Groningen: GION 

Onderwijs/ Onderzoek; 

Rijksuniversiteit Groningen.

Petra Hendrikse is 
hogeschooldocent 
rekenen-wiskunde op KPZ, 
Anne Tappel is 
projectleider 
opbrengstgericht werken 
op Carmel College Salland 
(en promovenda op de 
Universiteit van Twente),
Philip Oldenbeuving is 
leraar/onderzoeks-
coördinator bij mijnplein,
Doriene Boezelman is 
beleidsmedewerker 
onderwijs, kwaliteit en 
projecten bij Carmel 
College Salland.

09



Onderwijzen is als koken op een tien-pits 
fornuis. En het lijkt wel of er elk jaar meer 
van de docent wordt gevraagd. 
Opbrengstgericht, coöperatief, 21th 
century skills: de ingrediënten voor mooie 
lessen zijn oneindig. Maar de ingrediënten 
kennen, is nog geen maaltijd. Ron Meijer, 
docent geschiedenis en Sara ten Kate, 
tweedejaarsstudent KPZ geven je een goed 
recept om kinderen historisch te leren 
redeneren.

Vraag het de gemiddelde Nederlander en hij zal 
zeggen dat geschiedenis vroeger is of misschien de 
beschrijving van wat er vroeger is gebeurd. Maar 
geschiedenis in een schoolse context is meer dan 
dat. Geschiedenis is dan de stúdie van het verleden. 
Het is actief. Er moet wat gebeuren. Geschiedenis 
moet je doen door gebruik te maken van bronnen, 
door historisch te denken en met elkaar te 
redeneren; historisch denken en redeneren is een 
van de pijlers van goed geschiedenisonderwijs. 
Leerlingen zouden vragen aan medeleerlingen en 
leraar moeten stellen, antwoorden in bronnen 
moeten vinden en deze bronnen beoordelen op 
bruikbaarheid, bediscussiëren en verbanden leggen. 
Kortom, leerlingen moeten meer nadenken tijdens de 
geschiedenisles dan ze nu vaak doen. Het is niet 
alleen ‘knowing history’, maar vooral ‘doing history’.
Dit klinkt als een maaltijd een Michelinster waardig, 
maar hoe doe je dat in de praktijk? Dit kun je doen 
met een mysterie als werkvorm. Een werkvorm die 
leerlingen enthousiasmeert, waarin leerlingen met 
bronnen werken (het is nota bene een kerndoel) en 
met elkaar de geschiedenis reconstrueren.

EEN MYSTERIE
Een mysterie is een ‘who done it’. We zijn gewend 
aan een verwerking ná de uitleg, maar een mysterie 
is onderzoekend leren. Dus je begint met een vraag. 
Een vraag die leerlingen voor een raadsel stelt. Een 

mysterie is een soort uitgeschreven escape room; 
een puzzel waarin leerlingen met behulp van 
bronnen tot het juiste antwoord komen. Pas daarna 
ga je verdiepen en verbreden, want de interesse 
ontstaat juist door de werkvorm.
Kijk maar naar het prehistorisch mysterie hieronder. 
Je ziet heel eenvoudige zinnetjes (in de klas is het 
mooier om korte teksten uit oorspronkelijke bronnen 
te gebruiken) die je natuurlijk kunt verrijken met 
afbeeldingen etc. De op te lossen vraag kun je 
natuurlijk ook nog in een context plaatsen en 
spannender maken.

ARCHEOLOGEN ONTDEKKEN EEN PREHISTORISCH 
VERBLIJFPLAATS, MAAR WOONDEN HIER JAGERS 
OF BOEREN?

RON MEIJER EN SARA TEN KATE VEERKRACHT 16 - NUMMER 1 / 2019

EEN HISTORISCH MYSTERIE
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Waarschijnlijk gebruik je niet alle bronnen en het 
antwoord kun je vinden door verschillende bronnen 
met elkaar in verband te brengen. Nu ben je bezig 
geweest met de reconstructie van het verleden en 
dat is waar het om zou moeten gaan bij de 
geschiedenislessen. Geschiedenis is een puzzel van 
bronnen en je les zou puzzelen moeten worden.
Het klopt wat je nu denkt... het is inderdaad heel veel 
werk om dit te maken, maar dat is je kerstmaaltijd 
ook. En een andere overeenkomst is dat je voor al je 
inspanning veel terug krijgt, zoals je leest in het 
onderstaand interview met tweedejaars student  
Sara. Zij voerde een mysterie uit in haar stageklas, 
groep 8 van de Gerardus Majella in Broekland.

Waarover ging het mysterie?
‘De vraag die ik stelde was: ‘Jacob van Doorne is 
dood. Wat is er met Jacob van Doorne gebeurd?’ 
Jacob van Doorne is een fictief persoon die op een 
VOC-schip werkt. De leerlingen moesten door 
middel van het lezen van bronnen en 
dagboekfragmenten erachter komen wat er met 
Jacob gebeurd was. Door het lezen van de bronnen 
kwamen de leerlingen erachter hoe de 
leefomstandigheden op een VOC-schip waren – heel 
beroerd dus – en hoe Jacob aan zijn einde is 
gekomen.’

Was het veel werk om een mysterie te 
maken?
'Het maken van een mysterie is wel even puzzelen. 
Je moet er natuurlijk voor zorgen dat jouw mysterie 
past bij het thema waar de leerlingen mee bezig zijn. 
Verder wil je ook dat de leerlingen vakinhoudelijk 
veel van het mysterie opsteken. Je verdiepen in het 
onderwerp en het zoeken van goede bronnen is 
hierbij erg belangrijk. Dit neemt dan ook redelijk veel 
tijd in beslag. Ik heb een paar dagen gedaan over het 
vinden van goede bronnen. Je wil de leerlingen 
bronnen geven waardoor zij geïnteresseerd raken.

Ik heb zelf tijdens mijn geschiedenislessen op de 
pabo ook een mysterie opgelost. Bij dit mysterie 
zaten dagboekfragmenten van een persoon. Door de 
dagboekfragmenten werd ik nog nieuwsgieriger. 
Hierdoor heb ik ervoor gekozen om ook 
dagboekfragmenten in mijn mysterie te verwerken.

Verder moeten de bronnen die je geeft aan de 
leerlingen niet te lang zijn. Het moeten korte, 
krachtige bronnen zijn. Ik heb veel informatieve 
boeken gebruikt en vooral het boek Zwarte peper, 
scheurbuik van Vibeke Roeper. In dit boek staan 
allemaal verhalen over de VOC en hoe het leven op 
een VOC-schip eraan toeging. Toen ik eenmaal de 
juiste bronnen gevonden had, kostte het niet veel tijd 
meer om interessante fragmenten voor het mysterie 
te vinden. Het is soms wel lastig in te schatten welke 
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bronnen te moeilijk en welke misschien wel te 
makkelijk zijn. De bronnen moeten genoeg 
verdieping bieden.'

En in je les? Hoe ging het?
‘Het geven van een mysterie-les was erg leuk. Je 
merkt dat de leerlingen nieuwsgierig raken, omdat je 
iets gaat doen waarbij zij zelf op zoek moeten naar 
het antwoord. Ik had ervoor gekozen om niet alle 
bronnen aan het begin te geven. Hierdoor moesten 
de leerlingen eerst een tussenantwoord formuleren. 
Het tussenantwoord was bij bijna elk groepje 
verschillend. Nadat de leerlingen meer bronnen 
gekregen hadden, konden zij hun antwoord 
aanpassen. Uiteindelijk had bijna elk groepje het 
goede antwoord. Dit vond ik erg leuk om te zien. 
Wat mij tijdens de les vooral opviel, was dat alle 
leerlingen actief meededen. Ook kreeg ik tijdens de 
evaluatie terug dat de leerlingen niet echt 
doorhadden dat zij met een geschiedenisles bezig 
waren.

Ik zou dus zeker nog eens een mysterie maken. Het 
kost in het begin even wat tijd om te maken, maar 
wanneer je mysterie goed is, wordt het maken van 
een mysterie ook steeds makkelijker. Ook het 
enthousiasme dat je van de leerlingen terug krijgt 
zorgt ervoor dat je het vaker wil gaan doen.’ 

Heb je nog tips voor je collega’s?
‘Denk goed na over de verdieping in je les. Niet elk 
groepje komt even snel tot het juiste antwoord. Geef 
bijvoorbeeld het ene groepje eerder de extra 
bronnen dan de andere. Hierdoor kan elk groepje in 
zijn eigen tempo aan het werk. Zorg er ook voor 
dat wanneer een groepje al klaar is, dat zij verder 
kunnen werken aan een volgende opdracht. Hierdoor 
hoeven zij niet op de rest te wachten, maar kunnen 
zij verder werken aan het thema. Je kan hierbij 
denken aan het verder onderzoeken van 
onderwerpen die passen bij je thema. Bij mijn 
mysterie zouden leerlingen bijvoorbeeld kunnen 
gaan onderzoeken wat men op een VOC-schip doet 
wanneer er iemand overlijdt en wat zij met het 
lichaam doen. Laat de leerlingen eerst zelf bedenken 
hoe de mensen het in die tijd gedaan zouden 
hebben. Vervolgens laat je de leerlingen op zoek 
gaan naar het antwoord. Hierdoor zorg je ervoor dat 
er voor elke leerling een uitdaging in zit. Verder is 
het heel erg handig om je mysterie-les met collega’s 
uit te wisselen. Hier heb je beiden profijt van!’

TOT SLOT
Mocht je willen checken of je antwoord op het 
prehistorisch mysterie in dit artikel juist was of 
mocht je een mysterie voor je eigen groep willen 
maken, dan hebben we een tutorial met praktische 
tips achter de QR code.

Veel plezier met de voorbereiding én met je mysterie 
in de les.

RON MEIJER IS HOGESCHOOLDOCENT 
GESCHIEDENIS OP KPZ EN SARA TEN KATE IS 
TWEEDEJAARS PABOSTUDENT OP KPZ.
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De redactie van Veerkracht heeft mij 
gevraagd of ik het columnstokje van Jan 
Heijmans wil overnemen. Een hele eer om 
de erfopvolger van zo’n ervaren columnist 
te worden. Maar ook een uitdaging, ik ga 
mijn best doen.

Ik zal meteen maar iets over mijzelf vertellen: ik houd 
van historische onderwijsboeken. Boeken die 
vertellen waar we vandaan komen, hoe in vroegere 
jaren keuzes werden gemaakt, wie dat deden en 
waarom men dat deed. Dagelijks hebben wij nog te 
maken met de gevolgen van die keuzes. Soms 
werken ze nog prima, soms knellen ze en zijn ze aan 
vervanging toe. Wij staan immers op de schouders 
van onze voorgangers.
 
Naar aanleiding van het eeuwfeest van het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verscheen 
het prachtige boek In de regel vrij. Het boek bevat 
onder andere portretten van alle ministers en 
staatssecretarissen uit die 100 jaar. Weet u nog wie 
wat bedacht voor het onderwijs? Bij mij was wel het 
een en ander weggezakt.
 
Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan het meest 
beroemde artikel uit onze Grondwet namelijk artikel 
23. Wie kent het niet? Het artikel vormt de basis van 
de vrijheid van onderwijs, zoals die in ons land is 
vormgegeven. De overheid garandeert de vrijheid 
van onderwijs, wetenschap, kunst en cultuur, sterker 
nog: de overheid (wij allemaal dus) betalen het. Geen 
enkel ander onderwerp komt zo uitgebreid in de 
grondwet aan de orde.
 
Artikel 23 – lid 1 viel me vooral op: Het onderwijs is 
een voorwerp van de aanhoudende zorg der 
regering. Zorg, zorg, aanhoudende zorg. Dat klinkt 
nou niet bepaald vrolijk. De wetgever ziet het 
onderwijs blijkbaar als een probleemgebied, wat niet 
uit het oog mag worden verloren. Je weet maar 

nooit wat die mensen in het onderwijs allemaal 
uitspoken, bedenken, vernieuwen, veranderen dus: 
aanhoudende zorg is geboden! 
 
Nu snapte ik ook de titel van het boek beter In de 
regel vrij. De uitdrukking in de regel betekent 
'normaal gesproken' of 'meestal' of 'doorgaans'. 
Normaal gesproken mag je dit en dat doen, maar nu 
even niet. Meestal kun je doen waar je zin in hebt, 
maar nu moet je het anders aanpakken. 
Aanhoudende zorg leidt tot de opmerking in de 
regel: de overheid heeft altijd zorg en zal de vrijheid 
van onderwijs in de regel bijsturen, corrigeren, 
toetsen en herschikken. Artikel 23 zegt ‘vrijheid 
mooi, maar wel binnen grenzen’. 
 
Ik pleit ervoor om een andere uitdrukking weer 
voorop te stellen: ‘Van het onderwijs genieten’. We 
hebben het allemaal gedaan (lang leve de leerplicht!) 
en werkend in het onderwijs kunnen we er ook elke 
dag van genieten. Genieten van mooie dingen geeft 
plezier in het werk, levert weer nieuwe ideeën op; 
leerlingen zitten op het puntje van hun stoel. 
Aanhoudende zorg vervangen door blijvend 
genieten, dat lijkt me niet verkeerd.
 
In ons vak gebeuren dagelijks veel mooie dingen. De 
geslaagde les, de leerling die de moeilijke opgave 
begrijpt, de collega die jouw hulp waardeert, de 
schoolleider die trots is op zijn team, de bestuurder 
met scholen die kennis samen delen. Allemaal 
voorbeelden van ons maatschappelijk domein, 
waarin veel te genieten valt. Eén van mijn collega’s 
zei: ‘Ik zie elke dag wel een wonder in mijn klas en ik 
geniet daarvan. Mijn dag is dan goed.’ Deze leraar 
hield haar ogen daarvoor open en genoot daarmee 
dagelijks van haar werk.
 
Ik wens je veel plezier en aanhoudend genot in je 
werk!

MAARTEN BAUER

GEEN ZORG, 
MAAR GENIETEN

13



Wat kun je eigenlijk met een associate 
degree Pedagogisch Professional Kind en 
Educatie en wat ben je dan? Of, wat kun je 
met deze opleiding nu meer dan wanneer 
je de opleiding Pedagogisch Medewerker, 
Bos-medewerker of onderwijsassistent 
hebt gedaan? Deze vragen zijn ons de 
afgelopen jaren vaak gesteld. We gaven 
hier natuurlijk zo goed mogelijk antwoord 
op, maar het bleven de antwoorden van de 
ontwikkelaars en docenten van de 
opleiding.

Nadine Gebben, Marieke Dijkman-
Schoorlemmer, Sjura Ouwehand en Chantal 
Takens zijn inmiddels afgestudeerd en 
werkzaam binnen de kinderopvang en de 
jeugdhulp. Wat heeft de opleiding voor hen 
betekend?

LEERRIJKE OMGEVING
Nadine: ‘Ik heb veel meer kennis en vaardigheden 
gekregen om een rijke omgeving voor kinderen te 
creëren’. Marieke vult aan: ‘Ja, ik besef nu beter wat 
de invloed van de omgeving is op de ontwikkeling 
van een kind. Ik kan hier nu ook veel beter op 
inspelen.’

Alle vier beamen ze dat de opdrachten vanuit de 
opleiding hen hebben geholpen om de theorie ook 
daadwerkelijk aan de eigen praktijk te verbinden.  Ze 
geven aan meer kennis over de ontwikkeling van 
kinderen en jongeren te hebben, maar vooral ook 
over wat er nodig is om deze ontwikkeling te 
bevorderen. Ze vinden dat ze met nieuwe ogen naar 
hun eigen praktijksituatie zijn gaan kijken. ‘Ik zag 
nieuwe mogelijkheden om de omgeving van 
kinderen te verrijken waar ik voorheen nooit bij stil 
had gestaan’, geeft Sjura aan. ‘Je weet meer, maar 
tegelijkertijd besef je ook dat je niet altijd alles zelf 
kunt en het soms beter is om iemand anders erbij te 
halen. Dat is voor mij wel één van de belangrijkste 
dingen die ik heb geleerd.’

REFLECTIE
‘Je weet en kunt meer, maar daar is wel reflectie 
voor nodig’ geeft Chantal aan. ‘Door goed te leren 
reflecteren ben ik er wel achter gekomen dat ik veel 
meer uit mijzelf en daardoor ook uit het kind kan 
halen. Dus, wat is mijn eigen rol en wat betekent dit 
voor het kind? Ook het samen met collega’s 
reflecteren brengt heel veel op. Tijdens de opleiding 
zag ik er niet altijd de waarde van in, maar achteraf 
heeft me dit veel opgeleverd.’ Marieke vult aan: ‘Ik 
heb veel geleerd van het mezelf filmen. Ik merkte dat 
ik soms veel te snel handelde. Ik wachtte helemaal 
niet op het antwoord van een kind. Het is zo 
belangrijk om je van je eigen rol bewust te zijn. Naar 
jezelf kijken en reflecteren was in eerste instantie niet 
altijd leuk om te doen, maar het bleek echt heel 
waardevol.’

AFGESTUDEERDE PPKE-STUDENTEN AAN HET 
WOORD

RIA COLENBRANDER EN EMMA NITERT VEERKRACHT 16 - NUMMER 1 / 2019

EEN NIEUWE PROFESSIONAL; 
WAT KAN HIJ BETEKENEN?
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BREDER LEREN KIJKEN
Het goed leren kijken is iets wat Sjura ook heeft 
geleerd tijdens deze opleiding. ‘Je moet niet alleen 
goed kijken naar de kinderen, maar ook naar de 
organisatie. Problemen in een groep ontstaan vaak 
tijdens zogenoemde wachtmomenten. Ik ben 
daarom eens heel goed gaan kijken of de organisatie 
in de groepen op de verschillende locaties niet 
anders zou kunnen. Ik heb bijvoorbeeld de vraag 
gesteld of het echt noodzakelijk is dat alle kinderen 
allemaal tegelijk om half 12 moeten eten. Sommige 
kinderen zijn om half 12 nog bezig met een spel, 
andere al bijna te moe om nog te kunnen eten. 
Pedagogisch Medewerkers kost het heel veel tijd om 
alles steeds op vaste tijden voor alle kinderen voor 
elkaar te krijgen. Volgens mij moest dit relaxter 
kunnen. We moeten daarvoor met z’n allen wel 
anders leren kijken. Wanneer je wilt veranderen is het 
ook heel belangrijk om hierbij je collega’s meteen in 

mee te nemen. Begin, durf iets uit te proberen en ga 
daarbij uit van vertrouwen.’ 
‘Ja’ vult Marieke aan‚ ‘Wanneer je niet uitkijkt ben je 
in de kinderopvang inderdaad heel veel met regelen 
en verzorgen bezig en kom je niet toe aan waar het 
eigenlijk ook omgaat; goede voorwaarden creëren 
zodat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen.’

KRITISCHE EN PROACTIEVE HOUDING
De houding van deze oud-studenten is door deze 
opleiding ook veranderd. Zo geeft Marieke aan: ‘Ik 
heb nu veel meer kennis, maar leg me ook niet overal 
meer bij neer. Een belangrijk uitgangspunt voor mij is 
geworden: wat is goed voor dit kind? Een poosje 
geleden liet de GGD weten dat een kind bij ons in de 
opvang een bepaald VVE-programma moest volgen 
en daarvoor naar de stad moest. Dat voelde echt 
niet goed. Ik ben op zoek gegaan of dit niet anders 
kon en heb een oplossing dicht in de buurt 
gevonden. Bij de GGD was deze constructie niet 
bekend. Voorheen had ik me bij een advies van de 
GGD neergelegd, omdat ik dacht dat het niet anders 
kon. Nu betrek ik makkelijker externen erbij om het 
zo optimaal mogelijk te maken voor het kind, de 
ouders en medewerkers.’  
 In andere bewoordingen vult Nadine aan: ‘Door de 
opleiding krijg je zoveel meer diepgang. Je weet hoe 
de ontwikkeling van een kind normaliter verloopt en 
je weet nu ook hoe je hierop moet inspelen. Vroeger 
bleef het bij een onderbuikgevoel en dacht je het 
kind is nog jong, het zal nog wel komen, of ik 
verwees ouders naar het consultatiebureau. Nu kan 
ik zelf al meer advies geven.’
Sjura geeft aan dat ze nu haar handelen beter kan 
onderbouwen.  ‘Je weet waarom iets wel of niet 
goed is en dit heeft mij als professional veel sterker 
gemaakt.’ Ook Chantal beaamt dit: ‘Alle inzichten en 
handelingen die ik had waar ik zelf eerder ook al wel 
een goed gevoel bij had, kan ik nu onderbouwen. Dit 
heeft mij zelfvertrouwen gegeven.’

INTERPROFESSIONEEL WERKEN
(Inter)professioneel samenwerken is een belangrijk 
thema binnen de opleiding. Sjura:  ‘Doordat we 
tijdens de opleiding in gemengde groepen zaten heb 
ik ook heel veel geleerd van mensen die in andere 
domeinen werkten, of met een andere leeftijds-
categorie. Je leert ook de afkortingen en de 
vaktermen kennen die er in een ander werkveld 
worden gebruikt.

Ik ga nu vanuit de opvang in gesprek met 
directeuren, bouwcoördinatoren en ib’ers. Het zijn nu 
inhoudelijke onderwerpen waar we het over hebben. 
Zoals, hoe geven jullie het onderwijs vorm, hoe 

De ad-opleiding richt zich op functies en 
taken in kinderopvang, onderwijs, 
welzijn en jeugdhulp voor de leeftijds-
groep van 0–14 (18) jaar. Studenten leren 
in deze opleiding een sterke(re) 
pedagoog te worden, als verbinder te 
fungeren tussen verschillende 
professionals, alert te zijn op mogelijk-
heden die zich voordoen rondom de 
ontwikkeling van kinderen en jongeren 
en initiatieven te nemen die hun 
ontwikkeling bevorderen. Daarnaast 
moeten de studenten natuurlijk goed 
met groepen kinderen en jongeren 
kunnen werken en hiervoor zinvolle en 
uitdagende activiteiten vorm kunnen 
geven. 

Goed planmatig kunnen werken is hierbij 
erg belangrijk. Het handelingsgericht 
werken (Pameijer, 2018) loopt dan ook 
als een rode draad door de opleiding. Er 
wordt veel aandacht besteed aan het 
kiezen en inzetten van geschikte 
observatiemiddelen, het stellen van 
goede vragen en het leren kijken vanuit 
verschillende perspectieven. Bij de 
evaluatie wordt de studenten geleerd 
om hier, wanneer het mogelijk is, steeds 
alle belanghebbenden bij te betrekken.
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kunnen we zo goed mogelijk aansluiten wanneer een 
vierjarige vanuit de opvang naar de basisschool 
gaat?’

Contact maken met professionals en organisaties 
buiten het eigen domein is een verplichting vanuit de 
opleiding. Marieke vertelt dat zij een eerste stap 
zette naar een dichtbijgelegen basisschool. ‘Ik merk 
nu ook dat het gesprek gaande blijft. Leraren van de 
basisschool komen nu bijvoorbeeld met vragen over 
het functioneren van het kind op de kinderopvang.’ 
Chantal ervaart ook hoe belangrijk het is om gebruik 
te maken van de  expertise van verschillende 
professionals. In het autismehuis waar ze nu werkt, 
werken mensen met verschillende 
opleidingsachtergronden; ‘Ieder kijkt vanuit een 
ander perspectief. Het is zo waardevol om open te 
staan voor de opvattingen van anderen en ook 
daadwerkelijk te zien dat een iets andere aanpak 
ineens wel effect voor een kind kan hebben.’

De studenten vinden dat ze een ‘T-shaped’ 
professional zijn geworden. Sjura: ‘We hebben veel 
meer kennis op verschillende vlakken. Maar we 
beseffen ook dat we niet alle kennis zelf in huis 
hebben, je hebt eigenlijk altijd anderen nodig. Ik weet 
nu waar ik de expertise vandaan moet halen wanneer 
ik bijvoorbeeld ouders niet zelf verder kan helpen.’

Het over de grenzen kijken van het eigen 
werkdomein is een belangrijk 
uitgangspunt in deze opleiding. In de 
opleiding worden de groepen om deze 
reden dan ook zo heterogeen mogelijk 
samengesteld (wel- en niet werkenden, 
werkzaam in verschillende domeinen, 
oudere en jongere studenten, veel en 
weinig ervaring). De studenten leren zo 
op een laagdrempelige manier met en 
van elkaar en kunnen op een brede 
manier kennis en ervaring op doen. Ook 
door bij elkaar op de werkvloer mee te 
lopen. In de tweede helft van de 
opleiding gaan de studenten meer en 
meer op zoek naar partners die van 
belang zijn voor hun eigen 
praktijksituatie, op zoek naar waar 
nieuwe verbindingen mogelijk zijn. 

Vlnr: Nadine Gebben, Chantal Takens, Emma Nitert, Ria Colenbrander, Marieke Dijkman-Schoorlemmer en Sjura Ouwehand
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NIEUWE KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT
Deze eerste lichting studenten stapten een nieuwe 
opleiding binnen. Een opleiding waarvan ze niet 
precies wisten hoe deze er uit zou zien en vooral wat 
ze er na twee jaar in het werkveld mee zouden 
kunnen.

Wat blijkt; er doen zich nieuwe kansen voor. Kansen 
die de studenten pakken. Soms betreft het functies 
en taken die nieuw zijn en nog ingevuld moeten 
worden. Marieke: ‘Ik vond het geweldig om te 
pionieren in deze opleiding. In mijn nieuwe werk ga 
ik ook weer pionieren en er voor zorgen dat mijn 
nieuwe functie zinvol ingevuld gaat worden binnen 
de organisatie.’ 
Het advies van de vier aan het werkveld is dan ook: 
‘Kijk naar de mogelijkheden om deze nieuwe 
professionals breed in te zetten en maak gebruik van 
de verbindingen die nodig zijn voor de ontwikkeling 
van kinderen en jongeren. Investeer daarnaast in het 
personeel, deze opleiding haalt het niveau op de 
werkvloer omhoog.’

Nadine en Marieke werken inmiddels als 
pedagogisch coach/beleidsmedewerker in de 
kinderopvang. Nadine geeft aan: ‘Ik was toe aan een 
nieuwe stap. Doordat ik deze opleiding heb gedaan 
kan ik die nu ook echt maken.’  Sjura werkt nu als 
leidinggevende in de kinderopvang en Chantal is 
gestart met een nieuwe baan in de jeugdhulp. Vier 
vrouwen met een nieuwe baan. Een baan waar ze vol 
verwachting instappen.

Terugkijkend op de opleiding zijn alle vier van 
mening: ‘Je moet bereid zijn er flink wat werk voor te 
verzetten en alles met je thuisfront goed 
organiseren, dat wel. Maar de opleiding was echt 
goed te doen en die twee jaar heeft ons veel 
gebracht.’

RIA COLENBRANDER IS TEAMLEIDER ASSOCIATE 
DEGREE  PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN 
EDUCATIE OP KPZ
EMMA NITERT IS HOGESCHOOLDOCENT 
ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH 
PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE OP KPZ

OVER DE GEÏNTERVIEWDEN
Nadine Gebben is pedagogisch coach/ 
beleidsmedewerker Prokino;
Marieke Dijkman-Schoorlemmer is pedagogisch 
coach en beleid bij Kinderopvang Koos;
Sjura Ouwehand is leidinggevende bij Prokino;
Chantal Takens is individueel begeleider Autismehuis.
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‘T-shaped’ houdt volgens 
Burggraaff-Huiskes en Blokland (2016) in 
dat specifieke, inhoudelijke vakkennis en 
competenties van de beroepsgroep de 
pijler vormen waarop de generale 
competenties rusten. Een T-shaped 
professional is dus iemand die zowel 
generalistisch als specialistisch kan 
werken. Belangrijke vaardigheden die 
deze professional moet bezitten: 
effectief kunnen communiceren, vanuit 
alternatieve perspectieven kunnen 
denken, creatief zijn en gericht op 
innovatie,  maar ook  goede vakkennis 
hebben en het kunnen begrijpen van 
andere expertises buiten de eigen 
expertise om.
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Het ontwikkelen van goede 
leesvaardigheden om 
teksten te begrijpen is één 
van de belangrijkste 
kerntaken van het basis-
onderwijs. Goede 
begrijpend leesvaardig-
heden zijn namelijk erg 
belangrijk om goed te 
kunnen deelnemen aan de 
maatschappij. Ze zijn niet 
alleen cruciaal wanneer het 
gaat om het vervolg-
onderwijs, maar ook in 
dagelijkse situaties doen 
we steeds meer beroep op 
onze leesvaardigheden, 
bijvoorbeeld bij het lezen 
via social media of het 
begrijpen van informatie 
van de overheid of zorg-
instanties. Eerder 
onderzoek heeft laten zien 
dat leerlingen zich 
verschillende vaardig-
heden eigen moeten 
maken en voldoende 
kennis op moeten doen om 
ervoor te zorgen dat ze 
goede lezers worden. Met 
haar promotieonderzoek 
heeft Nicole Heister-Swart 
(2018) laten zien dat er 
een sterke relatie bestaat 
tussen verschillende 
aspecten van lexicale 
kwaliteit en begrijpend 

lezen bij leerlingen in de 
midden- en bovenbouw 
van het basisonderwijs. In 
dit artikel worden de 
belangrijkste praktijk-
relevante bevindingen van 
haar onderzoek toegelicht.

WAT IS BEGRIJPEND LEZEN?
Begrijpend lezen kan 
omschreven worden als het 
achterhalen van de betekenis van 
een geschreven tekst. Volgens 
het Constructie-Integratie model 
(Kintsch, 2013) bestaat 
begrijpend lezen uit twee fasen. 
Allereerst voegt de lezer de 
informatie die hij opdoet uit de 
tekst samen tot een coherent en 
adequaat model van de tekst, 
het tekstmodel. Dit tekstmodel 
geeft letterlijk weer wat er in de 
tekst staat. Zonder toevoeging 
van eerder opgedane 
(wereld)kennis zal dit model en 
het begrip van de tekst echter 
heel oppervlakkig blijven. Het is 
dus van belang dat de lezer 
tijdens het lezen kennis ophaalt 
uit het lange termijn geheugen 
en deze integreert met de 
informatie uit het tekstmodel.
Tijdens het lezen spelen 
verschillende vaardigheden een 
belangrijke rol (Van de Mortel & 
Förrer, 2014). Hieronder worden 
er drie besproken. Allereerst is 

het belangrijk dat leerlingen 
voldoende ontwikkelde 
decodeervaardigheden hebben. 
Leerlingen moeten in staat zijn 
om de losse woorden in de tekst 
te kunnen lezen. In het begin van 
het leren lezen kost het 
decoderen van woorden nog erg 
veel moeite en blijft er weinig 
cognitieve capaciteit over voor 
de begripsprocessen. Maar 
naarmate leerlingen meer 
oefenen met decoderen en meer 
leeskilometers maken, wordt dit 
een automatisch proces en blijft 
er meer ruimte over voor de 
verschillende begripsprocessen, 
zoals bijvoorbeeld het 
samenvoegen van losse woorden 
tot zinnen en het samenvoegen 
van zinnen. Het samenvoegen 
van woorden en zinnen kan 
alleen wanneer de lezer de 
betekenis van de woorden in de 
tekst kent. Het hebben van 
voldoende woordkennis is dus 
een tweede voorwaarde. Een 
derde voorwaarde is dat 
leerlingen verbanden kunnen 
leggen tussen losse woorden en 
tussen losse tekstdelen. Soms 
zijn deze verbanden expliciet 
terug te vinden in de tekst, 
bijvoorbeeld door het gebruik 
van signaal- en verwijswoorden, 
maar soms worden deze 
verbanden niet expliciet 
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genoemd en moeten leerlingen 
zelf verbanden leggen tussen 
delen van de tekst.

WAT IS LEXICALE KWALITEIT?
Bij alle drie de hierboven 
benoemde voorwaarden speelt 
lexicale kwaliteit een rol. Maar 
wat is lexicale kwaliteit? Lexicale 
kwaliteit verwijst naar de 
kwaliteit waarmee woorden zijn 
opgeslagen in het mentale 
lexicon, de plek in het 
langetermijngeheugen waar 
woordkennis is opgeslagen. Voor 
ieder woord dat iemand in meer 
of mindere mate kent wordt een 
representatie gemaakt. Deze 
representatie bestaat uit drie 
‘soorten’ informatie:
• Hoe een woord 

geschreven wordt (orthografie), 
bijvoorbeeld ‘pyjama’

• Hoe een woord 
uitgesproken wordt (fonologie), 
bijvoorbeeld ‘pie-jaa-maa’

• Hoe een woord gedefinieerd 
wordt (semantiek), bijvoorbeeld 
‘een pyjama is een kledingstuk 
dat je aantrekt als je naar bed 
gaat’.

De lexicale kwaliteit van een 
representatie is hoog wanneer je 
goed weet hoe je een woord 
schrijft, uitspreekt en definieert. 
Kwaliteit van een opgeslagen 
woord is lager wanneer je niet 
goed weet hoe je een woord 
schrijft, uitspreekt en/of 
definieert. Vanwege deze drie 
verschillende soorten informatie 
speelt lexicale kwaliteit een rol in 
zowel het kunnen decoderen van 
woorden (met name orthografie 
en fonologie), als in het ophalen 
van betekenissen van woorden 
(met name semantiek, maar ook 
orthografie en/of fonologie 
wanneer het om geschreven of 
gesproken woorden gaat) en het 
begrijpen van geschreven 
teksten (orthografie, fonologie 
en semantiek).

STERKE VERBINDINGEN TUSSEN 
WOORDEN
Lexicale kwaliteit is in het 
onderzoek van Heister-Swart 
gemeten met technisch 
leestoetsen en woordenschat-
toetsen. Beide onderdelen blijken 
een rol te spelen in begrijpend 

lezen. Leerlingen met beter 
ontwikkelde technisch 
leesvaardigheden waren beter in 
staat zijn om een geschreven 
tekst te begrijpen dan leerlingen 
bij wie het technisch lezen 
minder goed ontwikkeld was. 
Wat betreft de woordenschat 
lieten resultaten zien dat 
leerlingen die meer woorden 
kenden en leerlingen die 
woorden beter kenden, beter in 
staat waren om een geschreven 
tekst te begrijpen dan leerlingen 
die minder woorden kenden en 
minderen wisten over de 
betekenis van woorden. Ook 
bleek dat je geschreven teksten 
beter kunt begrijpen wanneer je 
veel sterke verbindingen tussen 
woorden in je geheugen hebt 
aangelegd. In het 
langetermijngeheugen worden 
woorden niet losstaand 
opgeslagen. Het mentale lexicon 
kan vergeleken worden met een 
groot web waarin ieder woord 
een los eilandje vormt en deze 
losse eilandjes met elkaar 
verbonden zijn op basis van 
bijvoorbeeld betekenis. Deze 
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verbindingen bouw je op 
doordat woorden bijvoorbeeld 
vaak in dezelfde context met 
elkaar voorkomen (bijvoorbeeld 
bord en ontbijt), doordat ze qua 
functie bij elkaar horen 
(bijvoorbeeld pijl en boog) of 
doordat ze een deel-geheel 
relatie vormen (bijvoorbeeld 
tak en boom). Verbindingen 
tussen woorden zorgen ervoor 
dat gerelateerde woorden sneller 
gelezen kunnen worden. 
Wanneer een lezer bijvoorbeeld 
het woord ‘blaffen’ leest, is de 
kans erg groot dat hij of zij ook 
het woord ‘hond’ activeert. 
Wanneer verderop in de zin het 
woord ‘hond’ terugkomt, kost 
het de lezer weinig moeite om 
dit woord te herkennen en de 
betekenis te activeren. Dit komt 
omdat het woord en de 
betekenis nog actief zijn. 
Hierdoor blijft er meer capaciteit 
over die gebruikt kan worden 
voor de begripsprocessen. Ook 
zorgen sterke verbindingen er 
waarschijnlijk voor dat het 
gemakkelijker is om een 

model van de tekst te vormen. 
Wanneer een lezer een tekst 
leest, gebruikt hij niet alleen de 
kennis die expliciet in de tekst 
staat, maar gebruikt hij ook 
kennis die hij al eerder heeft 
opgedaan. De integratie van 
deze extra informatie zorgt voor 
een compleet model.

DE INVLOED VAN COGNITIEVE 
FACTOREN
In één van de onderzoek is 
gekeken naar de invloed van 
cognitieve factoren (zoals 
geheugen en redeneer-
vermogen) op de ontwikkeling 
van lexicale kwaliteit en 
begrijpend lezen. Allereerst is bij 
leerlingen in groep 6 en 7 
gekeken naar de ontwikkeling 
van technisch lezen, 
woordenschat en begrijpend 
lezen in deze periode op de 
basisschool. Groep 6 en 7 
vormen een belangrijke periode, 
omdat leerlingen in deze periode 
van het vlot leren lezen naar het 
lezen om te leren gaan. Het 
onderzoek liet zien dat leerlingen

 die een grote woordenschat 
hadden, zich beter ontwikkelden 
op het gebied van begrijpend 
lezen dan leerlingen met een 
kleine woordenschat. Andersom 
werden vergelijkbare resultaten 
gevonden: leerlingen met goed 
ontwikkelde begrijpend 
leesvaardigheden, lieten een 
sterkere groei op het gebied van 
woordenschat zien dan 
leerlingen met zwakkere 
begrijpend leesvaardigheden. 
Voor technisch lezen werd er 
geen ontwikkelingsrelatie 
gevonden. Het ontbreken van 
deze relatie doet vermoeden dat 
de rol van technisch lezen nog 
maar klein is wanneer leerlingen 
de technisch leesvaardigheden 
hebben geautomatiseerd.
 
In het onderzoek zijn daarnaast 
drie cognitieve vaardigheden 
onderzocht, namelijk het 
kortetermijngeheugen 
(vaardigheid om informatie voor 
een korte periode te onthouden), 
het werkgeheugen (vaardigheid 
om informatie te onthouden 
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terwijl je met iets anders bezig 
bent) en redeneervaardigheden 
(de vaardigheid om relaties te 
analyseren). Resultaten lieten 
zien dat leerlingen met een 
groter kortetermijngeheugen 
beter waren in het decoderen 
van losse woorden dan leerlingen 
met een kleiner korte-
termijngeheugen. Er was echter 
geen invloed te zien van het 
kortetermijngeheugen op de 
ontwikkeling van technisch lezen. 
Verder bleek dat de werk-
geheugencapaciteit en het 
redeneervermogen beiden 
gerelateerd zijn aan 
woordenschat en begrijpend 
lezen. Leerlingen met meer 
werkgeheugencapaciteit en 
betere redeneervaardigheden 
waren beter in begrijpend lezen 
en hadden een grotere 
woordenschat dan leerlingen 
met minder werkgeheugen-
capaciteit en zwakkere 
redeneervaardigheden. Ook zijn 
redeneervaardigheden van 
invloed op de begrijpend 
leesontwikkeling. Leerlingen met 
betere redeneervaardigheden 
ontwikkelden zich beter op het 
gebied van begrijpend lezen dan 
leerlingen met zwakkere 
redeneervaardigheden. Een 
mogelijke verklaring hiervoor is 
te vinden in het feit dat in een 
geschreven tekst niet alle 
verbanden expliciet staan 
beschreven. Daar is vaak niet de 
ruimte voor. De lezer moet dus 
zelf deze verbanden leggen op 
basis van datgene wat in de tekst 
staat en wat hij al weet. 
Verondersteld kan worden dat 
juist redeneervaardigheden, 
oftewel de vaardigheid om 
relaties te kunnen herkennen en 
toe te passen, daarvoor 
belangrijk zijn.

WOORD-IN-TEKST 
INTEGRATIEVAARDIGHEDEN
Een belangrijk onderdeel van het 
begrijpend leesproces is het 
creëren van een model van de 
tekst in je hoofd. Tijdens het 
lezen maak je een mentale 
representatie van datgene wat je 
leest, gecombineerd met 
datgene wat je al weet. Het 
creëren van dit model is een 
continu proces. Zodra je als lezer 
een nieuw stukje informatie hebt, 
voeg je dit toe aan het model 
waardoor dit model steeds beter 
de boodschap van de tekst 
weergeeft. Het continu invoegen 
van nieuwe informatie aan een 
model noemen we woord-
in-tekst integratie. Goed 
ontwikkelde integratie-
vaardigheden zijn niet alleen 
cruciaal om een tekst goed te 
begrijpen, ze zorgen er ook voor 
dat een lezer in staat is om de 
betekenis van onbekende 
woorden te achterhalen en zo 
nieuwe woordkennis op te doen.
Resultaten van een studie naar 
de effecten van een woord-
in-tekst integratie lesprogramma 
suggereren dat het volgen van 
een dergelijk lesprogramma een 
effectieve manier kan zijn om te 
werken aan zowel 
woordenschatontwikkeling als 
aan begrijpend leesontwikkeling. 
In het onderzochte 
lesprogramma stond iedere 
week één tekst van 
Nieuwsbegrip centraal. In totaal 
duurde het programma achttien 
weken.
 
In de eerste les leerden 
leerlingen eerst de betekenis van 
vijf moeilijke woorden (de 
kernwoorden) die belangrijk 
waren om de tekst te begrijpen. 
Na het inoefenen van de 
betekenis van de woorden, lazen 
leerlingen in een groepje van drie 
of vier leerlingen de tekst. 
Tijdens het lezen, na iedere 
alinea, bespraken de leerlingen, 
onder begeleiding van de 

leerkracht of met elkaar wat de 
kernwoorden met het onderwerp 
van de tekst te maken hadden en 
hoe deze kernwoorden qua 
betekenis met andere woorden 
in de tekst verbonden waren. 
Door dit tijdens het lezen al te 
doen, lag de nadruk niet alleen 
op woordenschat, maar ook op 
woord-in-tekst integratie. Om 
ervoor te zorgen dat de relaties 
goed verwerkt werden, schreven 
leerlingen deze relaties op in een 
schema.
 
In de tweede les lazen leerlingen 
opnieuw de tekst en maakten ze 
met hun eigen groepje een 
visueel schema van de tekst. In 
de eerste weken was dit schema 
al gemaakt en hoefden ze alleen 
losse woorden/korte zinnen in te 
voegen. Naarmate leerlingen 
meer lessen van het programma 
hadden afgerond, werden ze 
steeds vrijer gelaten en konden 
ze tegen het einde van het 
lesprogramma een eigen schema 
maken. Tijdens het maken van 
het schema werden leerlingen 
aangemoedigd om veel met 
elkaar over de inhoud van de 
tekst te praten en om de relaties 
die ze in de eerste les hadden
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opgeschreven te gebruiken. Vaak 
hadden de schema’s de vorm 
van een tijdlijn of mindmap.
 
Aan het einde van beide lessen 
werd klassikaal besproken wat 
de leerlingen gelezen hadden en 
wat ze van de tekst geleerd 
hadden.

IMPLICATIES VOOR DE 
ONDERWIJSPRAKTIJK
Het hier beschreven onderzoek 
laat zien dat er een sterke relatie 
bestaat tussen lexicale kwaliteit 
en begrijpend lezen. Ook laat het 
onderzoek zien dat een 
lesprogramma met een focus op 
woordenschat en hoe 
woordenschat gebruikt kan 
worden om een tekstmodel te 
maken, effectief is, zowel bij het 
vergroten van de woordenschat 
als het versterken van de 
begrijpend leesvaardigheden. 
Een nóg sterkere focus op 
woordenschatontwikkeling van 
kinderen binnen het 
(lees)onderwijs lijkt daarmee erg 
vruchtbaar. In de begrijpend 
leesprogramma’s die op dit 
moment veelvuldig gebruikt 
worden in het onderwijs ligt de 
nadruk echter vooral op het 
inslijpen van leesstrategieën en 
minder op de rol die 
woordenschat in begrijpend 
lezen speelt. Hoewel strategieën, 
zoals het bepalen van de 
hoofdgedachte en samenvatten, 
leerlingen inderdaad kunnen 
helpen bij het beter begrijpen en 
onthouden van de tekst, kunnen 
ze alleen ingezet worden 
wanneer de lezer al een idee (of 
model) heeft van waar de tekst 
over gaat. Echter, om dit model 
te vormen, zijn een goed 
ontwikkelde woordenschat en 
kennis over hoe losse woorden 
samen een tekst vormen van 
belang. Begrijpend 
leesmethodes, en 
taalprogramma’s in het 
algemeen, kunnen hier hun 
voordeel mee doen en sterker 

inzetten op woordenschat met 
aandacht voor verbreding en 
verdieping van de 
woordenschat bij kinderen en 
aandacht voor relaties tussen 
woorden.
 
Tenslotte kan het onderwijs 
profiteren van de kennis die is 
opgedaan over de rol van 
cognitieve factoren in (de 
ontwikkeling van) het begrijpend 
leesproces. Zo kunnen leerlingen 
met zwakkere 
redeneervaardigheden baat 
hebben bij teksten waarin 
relaties expliciet zijn 
uitgeschreven of opdrachten 
waarbij leerlingen begeleid 
worden bij het zelf expliciteren 
van de impliciete relaties in de 
tekst. Lezers met weinig 
geheugencapaciteit kunnen 
geholpen worden door 
informatie uit de tekst visueel 
weer te geven. Denk 
bijvoorbeeld aan een 
schematische weergave van de 
oorzaken en gevolgen uit de 
tekst. Op deze manier hoeven 
leerlingen minder beroep te doen 
op hun geheugen.

Nicole Heister-Swart en 
Marian Bruggink zijn 
werkzaam bij 
Expertisecentrum 
Nederlands
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Weet je waarom ik oude mensen zo mooi vind? Er 
woont een vlinder op hun gezicht. Als je lang 
genoeg kijkt, kan je hem zien zitten. Daar, tussen al 
die lijntjes en barsten rond de ogen en de mond, 
slaapt een insect. Een vlinder van gekreukt papier. 
Soms kan je hem horen ritselen onder het rimpelige 
vel. Er zijn vlinders die grijnzen en vlinders die 
treuren. Uitbundige vlinders en mopperpotten. 
Gulzige vlinders en kieskeurige vlinders. 
Nachtvlinders en langslapers. Hoe ouder je wordt, 
hoe mooier de vlinder. Tot hij op een dag de zon 
voelt kriebelen op zijn rug. Nieuwsgierig steekt hij 
het kopje omhoog. Voelsprieten wiegen in de wind. 
Hij strekt de pootjes, zwiept de vleugels los. En na 
een lange zucht stijgt hij op. Een nieuwe zomer 
tegemoet. 
(uit: Paard met laarzen)
 
Wat opvalt aan de boeken van Jef Aerts is dat ze 
met mededogen en inlevingsgevoel voor mens en 
dier geschreven zijn en dat gedragingen van beide 
levens met elkaar vergeleken worden, maar dat er op 
de een of andere manier wel een soort van afstand 
blijft. Ligt dat aan zijn poëtisch taalgebruik? Je 
neemt zijn zinnen met aandacht door, je geniet van 
zijn woordkeuze en zijn scherpe observaties, maar je 
krijgt niet de neiging om sneller te willen lezen 
omdat je wanhopig zou willen weten hoe het afloopt 
met de hoofdpersonen…
 
Toch speelt er van alles in de verhouding tussen 
verschillende mensen in zijn boeken, vaak ook tussen 
ouder en kind. In zijn recent verschenen boek De 
blauwe vleugels draait het om het levenslot van de 
zestienjarige Jadran en van een jonge, gewonde 
kraanvogel. Hij vindt de kraanvogel op een 
gezinswandeling in de herfstvakantie. Als hij vooruit 
rent omdat ze samen kraanvogels gaan kijken in de 
rietlanden, gaat de hele groep vogels door zijn 
enthousiasme massaal op de wieken en blijft hij 
achter met een hulpeloze jonge kraanvogel waarvan 

de vleugel verstrikt zit in een stuk visdraad. Zijn vijf 
jaar jongere broer Josh en stiefvader Murad helpen 
mee om de vogel te bevrijden:
 
Het jong trippelde verdwaasd over de oever. Maar 
nergens was nog een andere kraanvogel te 
bespeuren. Hij krijste zo luid dat het pijn deed. 
Jadran keek heel ernstig. Hij roept zijn familie, hè?’ 
‘Ze komen hem heus wel zoeken,’ zei Murad. ‘Dieren 
laten hun kindjes heus niet zomaar in de steek.’
 
Voor Jadran – de oudste van de twee broers en een 
zorgenkind – is deze waarheid heel belangrijk; 
begrijpelijk, want hij is verstandelijk beperkt en voor 
zijn eerste levensbehoeften afhankelijk van zijn 
directe omgeving. Jadran handelt impulsief en ook 
dwangmatig – Josh weet dat maar al te goed. Hij 
heeft een omgangsvorm gevonden waarin hij zowel 
beschermengel is als een heuse broer en dat heeft 
de auteur in dit prachtverhaal heel natuurlijk en 
warm uitgewerkt – ook op momenten dat Jadrans 
impulsiviteit direct gevolgen heeft voor Josh’ eigen 
leven.
 
Jadran krijgt het voor elkaar om het jonge beest mee 
te nemen naar hun flatje waar de vogel zijn intrek 
neemt op het provisorisch afgesloten balkon.  Het 
beest sterkt aan, maar heeft nu natuurlijk geen 
ouders die hem kunnen leren hoe hij naar het zuiden 
moet vliegen. Daar weet Jadran een prachtoplossing 
voor: als kind heeft hij ademloos gekeken naar de 
musical waarin zijn beide ouders hun liefdesduet 
zongen en zijn moeder met grote blauwe vleugels 
aan een touw hoog boven het publiek vloog. De 
jongens besluiten de vleugels uit de kelderbox 
tevoorschijn te halen, de plek waar moeder ze 
weggeborgen heeft, nadat vader het gezin verlaten 
heeft. Met deze vleugels aangebonden moet het 
toch mogelijk zijn het vliegen aan te leren?
Jadran heeft ooit een film gezien van een 
natuuronderzoeker die in een deltavlieger voor jonge 

HUGO VAN DEN ENDE

EEN WERELD VOOR JONG EN
OUD MET RUIMTE VOOR RIMPEL-
VLINDERS EN KRAANVOGELS
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kraanvogels uitvloog om ze de weg naar het Zuiden 
te wijzen en dat spookt telkens door zijn hoofd. Wat 
zal zijn volgende stap zijn?
 
Het zuiden is er altijd. Soms ligt het links van je, dan 
weer rechts of recht vooruit. Maar welke kant je ook 
op gaat, het is maar één stap van je vandaan. Je 
moet het alleen kunnen zien.
 
Maar is Jadran wel in staat om veilige stappen te 
zetten voor zichzelf en voor Josh? Is Josh in staat 
om ruimte voor zichzelf op te eisen en zijn broer zijn 
eigen pad te laten kiezen?
 
Gaandeweg het boek leert Jadran dat het niet zijn 
schuld was dat zijn vader het gezin heeft verlaten en 
snap je als lezer steeds beter waarom het voor 
Jadran zo belangrijk is om de kraanvogel naar zijn 
soortgenoten te leiden. Wat mooi hoe Aerts deze 
jongen zijn levenswaarheid in laat zien en tegelijk zijn 
waardigheid teruggeeft.
 
Staat in China de kraanvogel symbool voor een 
hechte vader zoon-relatie – denkend aan de jonge 
kraanvogels die haast vanzelf de roep van de ouders 
beantwoorden – dan staat deze jonge gekwetste 
kraanvogel voor het avontuur van het leven en de 
weg die ieder levend wezen zelf te gaan heeft.
De kraanvogelbroers gaan op avontuur en 
ontdekken allebei hoezeer ze elkaar soms nodig 

hebben, maar ook wat loslaten van een geliefde 
betekent en hoe dat in het leven ook noodzakelijk 
kan zijn. Hun verhouding verdiept zich onderweg en 
als ze hun kraanvogel los hebben kunnen laten dan 
gaat ze dat vast ook lukken als het henzelf betreft.
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Vergeet niet te kijken naar de sfeervolle trailer van 
De blauwe vleugels via de link op de site van de 
auteur https://www.jefaerts.be/ of rechtstreeks: 
https://youtu.be/CZxO2DtidbI
 
Meer weten over het redden van kraanvogels met 
een gemotoriseerde deltavlieger? Zoek naar the 
flight to survive: https://youtu.be/Ye4Swf3-yDM
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Elke bezoeker die het museum de Fundatie 
in Zwolle betreedt, wordt bespied door de 
scherpe, gefixeerde ogen van de 
oud-directeur Dirk Hannema (1895 - 1984). 
Zijn zwarte, bronzen buste, gemaakt door 
de Nederlandse beeldend kunstenaar 
Charlotte van Pallandt (1898 - 1997), stuurt 
de nietsvermoedende bezoeker 
onverbiddelijk richting kassa en museum-
winkel verder het museum in. Zijn museum! 
Alle tweede- en derdejaars studenten van 
KPZ bezoeken in het kader van de 
ZEE-lessen kunst- en cultuurgeschiedenis 
van de negentiende en twintigste eeuw dit 
museum. Zij weten dan nog niets van het 
bijzondere verhaal dat aan de stichting van 
het museum de Fundatie ten grondslag ligt.

De relatie tussen Dirk Hannema, de Nederlandse 
kunstenaar Han van Meegeren (1889 - 1947) en de 
Nederlandse, zeventiende eeuwse schilder Johannes 
Vermeer (1632 - 1675) is hen onbekend. Op welke 
manier zijn deze drie mannen met elkaar verbonden? 
Hoe is hun gemeenschappelijke geschiedenis in 
verband te brengen met het museum de Fundatie in 
Zwolle en Heino? Wat kan deze geschiedenis 
bijdragen aan de morele aspecten van kunst- en 
cultuuronderwijs op KPZ?

Deze vragen worden beantwoord in drie 
afzonderlijke paragrafen, gevolg door een conclusie. 
Allereerst wordt ingegaan op de relatie tussen 
Hannema, van Meegeren en Vermeer in wat in de 
volksmond is gaan heten de van Meegeren-affaire. 
Vervolgens wordt, na deze geschiedenis, de verdere 
levenswandel van Dirk Hannema belicht in relatie tot 
het museum. Tenslotte zal met behulp van het 
beeldende werk uit de collectie van de Fundatie, van 
de hedendaagse Nederlandse kunstenaar Hans van 
Houwelingen (1957) en het boek Morele 
helderheid van de Amerikaanse filosoof Susan 

Neiman (1955), de ethische dimensies van deze 
kwestie met betrekking tot kunst- en 
cultuuronderwijs worden belicht.

HANNEMA, VAN MEEGEREN EN VERMEER
Op het moment dat deze geschiedenis begint, is 
Hannema al enkele jaren directeur van Museum 
Boijmans in Rotterdam. Dit museum krijgt in 1935 
een nieuw gebouw en wordt door Hannema, met de 
inrichting van spraakmakende tentoonstellingen, 
opgestuwd tot een toonaangevende instelling in 
Nederland. Hannema’s persoonlijke voorkeur komt 
onder andere tot uiting in de 
openingstentoonstelling Vermeer, oorsprong en 
invloed (1935). Meerdere bijzondere 
tentoonstellingen volgen.

Hannema is blij verrast als in 1937 een langverwachte 
ontdekking wordt gedaan: een nieuwe Vermeer, De 
Emmaüsgangers, verschijnt op de kunstmarkt. Hijzelf 
had al eens gefilosofeerd over mogelijke, nog 
onontdekte schilderijen van Vermeer. Zie daar, 
ondersteund met een positief advies, verkregen door 
het kennersoog van de gerenommeerde 
kunsthistoricus Abraham Bredius (1855 - 1946) en 
geholpen door geld van verzamelaars, weet 
Hannema dit werk voor het museum aan te kopen.
Hannema’s connaisseurschap en tomeloze inzet voor 
het museum leveren hem in 1939 een eredoctoraat 
van de Universiteit van Utrecht op. Ook na het 
bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940, de 
daaropvolgende capitulatie van Nederland en de 
Duitse bezetting weet Hannema het museum open 
en levend te houden. Hij ondersteunt Rotterdamse 
kunstenaars die atelier en materialen door 
oorlogshandelingen zijn kwijtgeraakt en geeft hun 
geld en de opdracht de vernietigingen in beeld te 
brengen. Hannema verbergt joodse bezittingen in de 
kelders van het museum en weet met kunst en 
vliegwerk tentoonstellingen te organiseren, de meest 
waardevolle werken liggen beschermd in de opslag.
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Zijn grote passie, verzamelen, nut hij ook tijdens 
WOII uit: de collectie van het museum groeit 
gestaag, ook door dubieuze verwervingen (De 
Koenings-collectie). Maar Hannema schrijft ook een 
artikel over de staat van de Nederlandse kunst in het 
Duitse boek Die Niederlande im Umbruch der Zeiten. 
Alte und neue Beziehungen zum Reich. Een tekst die, 
zeker in de conclusie, blijk geeft van een verbonden-
heid met naziterminologie en -ideologie. Hoewel zijn 
lidmaatschap van de NSB niet is bewezen, wordt 
juist dat Hannema na de oorlog verweten.

Figuur 1. Portret van Dirk Hannema.

Charlotte van Pallandt, 1974, Brons, 32 x 22 x 26 cm.

Overgenomen van: Collectie Museum de Fundatie, Zwolle en

Heino/Wijhe.

Zijn deelname aan bijvoorbeeld de Nederlandsche 
Kultuurkring en functie als Gevolmachtigde voor het 
museumwezen zullen aan dat verwijt zeker 
bijgedragen hebben. Daarentegen weet Hannema uit 
hoofde van deze functie een gecontroleerd, beperkt 
afvoeren van Nederlands cultuurgoed naar Duitsland 
te bewerkstelligen en verzet hij zich tegen een 
opvatting als entartete Kunst met betrekking tot 
Nederlandse moderne kunst. Veel kwalitatief goede 
kunst blijft daardoor voor Nederland behouden.

Ondertussen verschijnen er steeds meer nieuw 
ontdekte Vermeers op de kunstmarkt. Hannema zet 
zich in om deze Vermeers voor Museum Boijmans te 
verwerven of te behouden als Nederlands 
cultuurgoed, wat hem lukt. Maar er zijn meer kapers 
op de kust: rijksmaarschalk Herman Göring en Adolf 
Hitler. In hun opdracht wordt Nederlands cultureel 

erfgoed naar Duitsland afgevoerd en in het geval van 
een nieuw werk van Vermeer aangekocht. Zo komt 
Vermeers schilderij Christus en de overspelige 
vrouw in 1943 in het bezit van Herman Göring. Direct 
na de oorlog wordt dit werk in Duitsland door 
Amerikaanse militairen ontdekt en het spoor voert 
terug naar de verkoper in Nederland: Han van 
Meegeren.

Al vrij snel na zijn arrestatie bekent deze alle recent 
opgedoken Vermeers te hebben geschilderd, 
vervalsingen dus. Maar omdat niemand hem gelooft 
- zouden al die kunstkenners dan ongelijk hebben 
gehad? - schildert hij een nieuwe Vermeer: Jezus in 
de Tempel (1946). Even speelt Van Meegeren zijn 
troefkaart uit, de verkoop aan Göring was een daad 
van verzet en geen collaboratie. Het helpt Van 
Meegeren niet, hij wordt uiteindelijk veroordeeld en 
sterft kort voordat hij zijn straf moet uitzitten (1947). 
Hannema is dan al gearresteerd (op verdenking van 
lidmaatschap van de NSB en heulen met de Duitse 
bezetter). Zijn verdere leven lang houdt hij vast aan 
de overtuiging dat alle Vermeers misschien dan 
vervalsingen mogen zijn, de door hem ontdekte 
Emmaüsgangers is dat zeker niet!

DIRK HANNEMA EN DE FUNDATIE
Uiteindelijk wordt Hannema niet veroordeeld, hij is 
een ‘licht geval’ (1947). Maar zijn positie als 
museumdirecteur is onhoudbaar. Hij vertrekt uit 
Rotterdam en begint een tweede leven als 
verzamelaar op kasteel Weldam in Goor (1948). Als 
hij dat moet verlaten, verhuist hij naar het in onbruik 
geraakte kasteel Het Nijenhuis in Heino (1958).

Zijn verzameling breidt zich gestaag uit en in 1964 
brengt hij deze onder in een stichting: De Hannema - 
de Stuers Fundatie. In de jaren die volgen ontdekt 
Hannema telkens nieuwe Vermeers. Vertrouwend op 
zijn onfeilbare oog richt hij in het museum een 
speciale Vermeerkamer in en publiceert hij in 1972 
over zijn ontdekkingen: Over Johannes Vermeer van 
Delft. Na zijn dood in 1984 blijft zijn verzameling in 
stand. In 1993 wordt de kunstcollectie van de 
provincie Overijssel in het museum ondergebracht. 

Hannema’s universum, een breed amalgaan van 
oude en nieuwe kunst, vormt mede de basis voor 
wat het museum de Fundatie heden ten dage is. De 
twee locaties die het museum sinds 2004 kent, 
Heino en Zwolle, tonen een groot deel van de, door 
zijn op esthetiek gerichte zienersoog verkregen, 
verzameling. Maar Hannema’s volhardendheid en 
superioriteitsgevoel kennen ook een keerzijde, het 
laat geen twijfel toe. Zijn onwrikbare claim op de 
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waarheid betreffende de schilderijen van Vermeer 
heeft hem ver gebracht maar ook in een diep ravijn 
gestort. Een afgrond waar hij, tot op zekere hoogte, 
ook weer is uitgeklommen. Dirk Hannema: 
connaisseur, collaborateur en collectioneur.

ENKELE MORELE ASPECTEN
De Nederlandse kunstenaar Hans van Houwelingen 
(1957) heeft in zijn tentoonstelling a posteriori (2016) 
inhoudelijk op de geschiedenis van Hannema, Van 
Meegeren en de valse Vermeers gereageerd. Middels 
een aantal kunstwerken stelt hij vragen aan de 
beschouwer én speelt hij met het begrip waarheid, 
zoals in het beeld De kunst van waarde (2015). Deze 
replica van een drager, een slaaf, uit een groter 
grafmonument (1669) voor de Venetiaanse doge 
Giovanni Pesaro, torst behalve een marmeren kussen 
extra zakken Surinaamse rijst en een gouden Rolex! 
Nep of Vals? Bovendien wordt het werk 
toegeschreven aan Dirk Hannema. Wie is de maker: 
Hannema of Van Houwelingen? Het beeld is een 
interpretatie op de handel en wandel van de 
omstreden oud-directeur, zijn oordeelsvermogen, 
claim op de waarheid én de juistheid daarvan.

De Amerikaanse filosofe Susan Neiman (1955) zal de 
houding die Van Houwelingen tentoonspreidt 
hebben toegejuicht. Met de Duitse filosoof Kant 
(1724 - 1804) onder de arm pleit zij in haar boek 
Morele helderheid voor de inzet van de rede, dat 
domein in ons verstand dat zich voorstellingen kan 
maken en kennis en begrip kan verwerven van 
mensen en objecten, tijd en toekomst en daarover 
kan twijfelen en ideeën kan formuleren. In Neimans 
geest: vragen stellen bij verwarrende gebeurtenissen 
geven de menselijke vrijheid vorm. Dat is wat Van 
Houwelingen visualiseert. Waarom is iets zoals het 
is? Waarom is het zo en niet anders? Wat studenten 
van deze houding kunnen leren is dat de rede geen 
menselijk vermogen is dat absolute zekerheid 
verschaft - wat Van Houwelingen aan de kaak stelt -, 
maar juist een manier van leven mogelijk maakt 
zonder absolute zekerheid. Daarnaast kunnen 
studenten uit Hannema’s geschiedenis én het werk 
van Van Houwelingen opmaken dat het achterhalen 
en bewust worden van morele oordelen -wie 
aanwijst wat vals of fout is, moet ook weten wat 
echt, origineel en goed is- niet iets is dat zomaar 
geschiedt: het kost inspanning. Mogelijk begrijp je 
een bepaalde gebeurtenis of handeling nooit, maar 
je kan er wel naar blijven streven! Daarbij is het 
handiger om niet te oordelen, maar alleen vragen te 
stellen en te twijfelen. Dit gaat verder dan de 
gedachte dat onderwijs leuk moet zijn en kant en 
klare oplossingen biedt. Studenten kunnen uit deze 

zaak leren dat mensen zelf, al worstelend met hun 
overtuigingen, opvattingen en ideeën, de bron van 
het morele denken zijn, hetgeen ook fout kan 
aflopen. Dat is wat Hannema’s geschiedenis bewijst. 
Van Houwelingens sculptuur van marmer, zakken 
rijst en een gouden Rolex, zet niet alleen vraagtekens 
bij het optreden van een aristocratische 
museumdirecteur, hiërarchie of hebzucht van de 
kunstmarkt, maar nodigt de beschouwer uit tot

Figuur 2. Dirk Hannema (toeschrijving).

A posteriori: Hans van Houwelingen, De Kunst van Waarde, 2015,

marmer, rijstzakken, goud. Overgenomen van: Museum de 

Fundatie (collectie Provincie Overijssel), Zwolle en Heino/Wijhe.

nadenken en het nemen van verantwoordelijkheid. 
Volgens Neiman weet een mens pas werkelijk hoe hij 
zal oordelen, als hij geconfronteerd wordt met de 
dood. Dat is misschien wat laat. Ideeën en idealen 
ontwikkelen en daarnaar handelen om zo te 
proberen de kloof te overbruggen tussen hoe iets is 
en hoe iets zou moeten zijn, is bij leven al een grote 
opgave.

Mensen zijn door en door ethische wezens. Het leven 
is één doorlopende morele praktijk. Wat studenten 
van de geschiedenis rondom Dirk Hannema kunnen 
leren, is dat het voortdurend analyseren en bevragen 
van eigen ideeën, opvattingen, vooronderstellingen 
en idealen loont. De spiegel die deze historie 
studenten voorhoudt is dat juist dat veel moeilijker is 
dan het lijkt, en dus geoefend moet worden. Van 
Houwelingen laat zien, op uitnodiging van 
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museumdirecteur Ralph Keuning, dat elk moreel 
oordeel altijd weer opnieuw onderzoek behoeft: alle 
menselijke handelingen zijn immers morele 
handelingen met een mogelijk tijdelijke geldigheid. 
Onderwerpen die aan deze kwestie in de lessen ZEE 
gekoppeld worden zijn: hoe om te gaan met 
fakenews of vervalste artikelen zoals allerlei 
attributen uit de mode waarmee studenten zich 
omringen? Meer in het algemeen: hoe te leven in een 
wereld die zich, bijvoorbeeld door sociale media, 
steeds meer laat kennen als tweedehands? Of 
ervaren studenten dat juist heel anders, namelijk 
omgekeerd!? En wat is dat: echt of vals? Of: hoe te 
functioneren in een vertechniseerde cultuur waarin 
zichtbare en onzichtbare deskundigen (slimme 
algoritmes), mensen beter kennen dan wij onszelf?

CONCLUSIE
Het probleem is dat moreel oordelen geen uitkomst 
is van een wiskundige vergelijking of rekensom. Er 
bestaan geen wetboeken voor. Het is een kwestie 
van argumenten, gesprek en dialoog: de 
voortdurende gedachtewisseling van de mens met 
zichzelf en de ander over wat goed, juist en 
rechtvaardig is. Het is een rationeel gebeuren waarbij 
ieder aspect aan de kritische toets van de rede moet 
worden onderworpen. Uiteindelijk zal iedereen die 
moreel oordeelt en vervolgens goed wil handelen, 
zichzelf de vraag moeten stellen of zijn diepste 
overtuigingen én oordelen ook in alle redelijkheid 
door anderen geaccepteerd kunnen worden? Aan 
die vraag heeft het Hannema op beslissende 
momenten ontbroken. Hopelijk weten studenten dat 
in de toekomst te voorkomen.

Johan Koers is hogeschooldocent Kunst & 
Cultuur op KPZ
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Onlangs kreeg ik het volgende bericht: ‘Het aantal 
wetten en regels is de afgelopen tien jaar fors 
toegenomen, ruim duizend meer dan in 2009’. Ik 
dacht meteen aan prof. Dr. Edith Hooge, hoogleraar 
onderwijsbestuur, die in haar lezingen vaak 
voorbeelden van beïnvloedende beleidsnetwerken 
als de welbekende Italiaanse lekkernij aan ons 
voorschotelt. Overheden, bestuurlijk middenveld, 
beleidsbeïnvloeders en belangenbehartigers doen 
nog steeds hun uiterste best om er voor jou en mij 
een onoverzichtelijk bord spaghetti van te maken.
 
Nu kan spaghetti erg lekker zijn, maar, een bord vol 
vage ideeën, proefballonnetjes, verantwoordings-
voorschriften, dwingende protocollen en ander 
overbodig zetmeel overgoten met een onbestendig 
PR-sausje van ‘dit moet je doen’, ziet er weinig 
appetijtelijk uit.
 
Dat doet chef-kok Massimo Bottura van Osteria 
Francescana in Modena toch heel anders. Hij maakt 
van elk bord een feestje. Hij weigert recepten in 
stand te houden omwille van traditie. ‘Waarom zou ik 
vlees in water koken, als ik weet dat zowel de smaak 
als de voedingsstoffen veel beter bewaard blijven 
wanneer ik het vacuüm gaar? Alleen omdat mijn 
overgrootmoeder dat ook al deed? Ik kies voor 
smaak, niet voor traditie.’
Wat me aanspreekt is dat Massimo letterlijk ‘ruimte 
maakt’. Hij zorgt ervoor dat we wat ‘ruimer’ gaan 
denken over eten door enerzijds traditionele 
Italiaanse ingrediënten en bereidingswijzen te 
gebruiken en anderzijds te experimenteren met 
moderne kooktechnieken en nieuwe 
smaakervaringen.
 
Laten we in het onderwijs een voorbeeld nemen aan 
Massimo. Hij wil alleen werken in een kraakheldere 
overzichtelijke werkruimte, met talentvolle koks in 
opleiding en specialisten voor iedere gang. Zij krijgen 
alle vertrouwen en bewegingsruimte om met verse 

ingrediënten, frisse ideeën en innovatieve technieken, 
de meest oogstrelende en smaakvolle gerechten 
naar de mise en place te brengen, alwaar de chef 
zelf kijkt en proeft of het zijn kwaliteitstoets kan 
doorstaan.
 
Chefs in Nederland, laat u met de volgende recepten 
inspireren door de meester uit Modena.
• Bestendige beleidscannelloni: overheid, 

sectororganisaties, bonden en maatschappelijk 
middenveld, schep eens wat ‘overzicht’ op het bord. 
Drie overzichtelijk gepresenteerde en goed gevulde 
cannellonipijpen geven focus in wat het onderwijs nu 
echt moet met kwalificatie, socialisatie en 
subjectificatie.

• Positieve participatie pizza: nestuurders in onderwijs, 
opvang en zorg, gebruik bemoediging en 
positiviteit als bodem. Schep daarop een ruime lepel 
liefde voor het ambacht en besteed veel aandacht 
aan alle talent in uw organisatie. Kies vervolgens een 
passende topping voor uw wijk, dorp, stad of regio. 
Zorg er tenslotte voor dat iedereen mee kan eten en 
een stukje van de pizza krijgt.

• Levensechte leerlasagne: directeuren, coördinatoren, 
specialisten, leraren en andere professionals, maak 
eerst een goed gebonden pedagogisch-didactische 
basissaus, waarin het lekker garen is. Voeg 
vervolgens verplichte basisingrediënten als 
vertrouwen, sfeer, taal, lezen, rekenen, culturele- en 
muzische vorming en wat spel en beweging toe. 
Zoek naar levensechte uitdagingen voor kinderen. 
Maak daar vervolgens mooie laagjes van waar voor 
iedere leeftijd iets te onderzoeken, ontwerpen en te 
ondernemen valt en bak het geheel af tot er een 
lekker krokant kwaliteitskorstje op komt, dat erg 
gewaardeerd wordt door kinderen en ouders.

 
Een laatste woord van Massimo Bottura: ‘Het is de 
plicht van koks om te moderniseren en te ontdekken. 
Vergeet het verleden, blijf experimenteren, blijf 
reizen en leer van anderen.'

JAN HEIJMANS

WAT ETEN WE
VANDAAG?
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In de rubriek (w)elke leraar leest dit?! 
bespreken Ietje Pauw en Michelle Gemmink 
boeken die interessant zijn voor 
pedagogische professionals die werkzaam 
zijn in het domein Kind en Educatie. 

Deze keer: Op de schouders van 
reuzen. Inspirerende inzichten uit de cognitieve 
psychologie voor leerkrachten, geschreven door 
Paul Kirschner, Luce Claessens en Steven 
Raaijmakers.

Google Scholar, de wetenschappelijke zoekmachine 
van Google, heeft als motto: Staan op de schouders 
van reuzen. Elke leraar kan nu zelf op de schouders 
staan van reuzen uit onderwijsonderzoek.

In het boek Op de schouders van reuzen: 
Inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie 
voor leerkrachten zijn die reuzen bij elkaar gebracht 
en zijn die inspirerende inzichten voor iedereen 
gratis toegankelijk gemaakt, dankzij financiële 
bijdragen van tien schoolbesturen, een pabo en de 
PO-Raad. Reuzen als Bloom, Ausubel, Hattie, 
Rothkopf, Bruner, Clark, worden in dit boek op een 
toegankelijke manier besproken, van commentaar 
voorzien en geïllustreerd met handelingssuggesties 
om in te lijsten.

OP DE SCHOUDERS VAN REUZEN
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24 SLEUTELWERKEN
Het boek is geschreven door Paul Kirschner, 
hoogleraar onderwijspsychologie aan de Open 
Universiteit en Visiting Professor aan de University of 
Oulu in Finland. Samen met Luce Claaessens en 
Steven Raaijmakers beschrijft hij 24 kernartikelen 
zowel vanuit wetenschappelijk als praktisch 
perspectief. Het gaat, volgens de auteurs, om 
sleutelwerken, over leren en onderwijzen van de 
laatste decennia. Het oudste artikel is uit 1960 en de 
meest recente zijn uit 2013.
Elk hoofdstuk heeft dezelfde indeling: Eerst is er een 
Introductie, vervolgens wordt Het idee van de auteur 
verder uitgewerkt, gevolgd door De Inzichten, 
Implicaties voor onderwijs, Jouw eigen klas en ten 
slotte worden de conclusies opgesomd in een apart 
kader die de naam: Om in te lijsten krijgt. Deze 
heldere opbouw van elk hoofdstuk draagt bij aan de 
overzichtelijkheid en begrijpelijkheid. De implicaties 
voor het onderwijs en hoe het in jouw eigen klas zou 
kunnen gaan, laten meteen de toepasbaarheid van 
de theorie in de praktijk zien.
Het eerste hoofdstuk is een kernartikel van de reus 
Benjamin Bloom, die helder beschrijft waarom 
onderwijsonderzoek zo belangrijk is voor het 
lesgeven, namelijk het vinden van effectieve 
instructiemethoden. Deze introductie start meteen 
met de vraag: ‘Denk je ook wel eens: wat zou het 
handig zijn als ik geen klas van dertig kinderen had, 
maar een-op-een les kon geven?’ (p. 13). Natuurlijk 
denk je dat wel eens! Vervolgens laten de auteurs op 
basis van de bevindingen van Bloom zien hoe je het 
ideaal van een-op-een lesgeven kunt benaderen 
door slimme combinaties van effectieve 
instructiemethoden toe te passen.

VIJF SECTIES
De andere inhouden van het boek zijn verdeeld over 
vijf secties:
1. Onze hersenen en het leren
2. Wat leerlingen doet leren
3. Hoe de sociale (leer)omgeving het leren beïnvloedt
4.Welke leeractiviteiten leren ondersteunen
5. Hoe de leraar leren kan ondersteunen
Elke sectie bevat een aantal hoofdstukken en een 
paar praktijkkaders, waarin de thema’s aan de hand 
van praktijkvoorbeelden worden geïllustreerd. De 
eerste sectie ‘Onze hersenen en het leren’ bestaat uit 
een inleiding en vijf hoofdstukken: ‘Een evolutionaire 
kijk op leren’; ‘De leerkracht als geheugenmanager’; 
‘De leerling als informatieverwerker’; ‘Spreek tot de 
verbeelding’ en ‘Beginners denken anders dan 
experts’. De praktijkkaders in de eerste sectie gaan 
over ‘Blijven oefenen tot het inslijt’ en ‘Denken als 
een beginner’.

Wat een waardevolle aanvulling is op de besproken 
inhouden is dat er, naast het vermelden van de 
gebruikte bronnen, ook suggesties worden gegeven 
voor verder lezen. Via QR-codes (linkjes die je met je 
telefoon kunt scannen) heb je direct toegang tot 
aanvullende interessante websites waar je 
aanvullende blogs, posters, artikelen, rapporten en 
filmpjes vindt. De meeste kernartikelen zijn te vinden 
in het online dossier op www.didactiefonline.nl.
 
BETER ONTHOUDEN DOE JE ZO!
In hoofdstuk 16 wordt de vraag gesteld: ‘Stel, je moet 
een tekst lezen en leren, hoe kan je dat het beste 
doen?’ En wordt vervolgd met: ‘Sommige leerlingen 
zweren bij magische kunstgrepen als met het 
leerboek onder hun kussen slapen, de lesstof op een 
eindeloze loop op de bandrecorder afspelen (hij 
bedoelt vast de telefoon, auteurs) zodat deze tijdens 
het slapen in de hersenen opgenomen wordt of 
aantekening maken met een bepaalde pen. Dat dit 
allemaal niet werkt, weten we natuurlijk wel. Maar 
hoe zit dat met meer gangbare methoden als 
markeren met (verschillende kleuren) stiften, 
onderstrepen of herlezen?’ Ook hier laten de auteurs 
weer reuzen aan het woord die onderzoek gedaan 
hebben, namelijk John Dulosky en collega’s die in 
een overzichtsstudie uit 2013 schreven over wat we 
weten over effectieve en efficiënte 
studeeraanpakken. In een overzichtelijk schema 
bespreken ze tien studeeraanpakken (p. 105) en 
laten daarna zien wat de effectiviteit van de tien 
studeeraanpakken is (p. 106).
 
Tien studeeraanpakken (Dulovsky et al, 2013)
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Tijdens een bijeenkomst met onderzoeks-
coördinatoren hebben we deze studeeraanpakken 
besproken en aan hen gevraagd die aanpakken in 
volgorde van effectiviteit te zetten. Daarna werd 
besproken wat volgens Dulosky e.a. effectief is voor 
het basisonderwijs en waarom (p. 106). Nee, 
samenvatten is niet effectief, zelfs slecht. De reden? 
Het werkt alleen als je zelf een goede samenvatting 
kunt maken en dat kunnen de meeste basisschool-
leerlingen (nog) niet. Wat wel werkt? Het gebruik 
van oefentoetsen en gespreid oefenen.

Bij oefentoetsen en zelftesten draait het volgens de 
onderzoekers om informatie ophalen uit je 
langetermijngeheugen. Dit actief herinneren zorgt 
ervoor dat je de informatie beter en langer onthoudt. 
Gespreid oefenen houdt in dat leerlingen het leren 
spreiden in de tijd in plaats van op één moment alles 
in hun hoofd stampen. Met vier keer een half uur 
leren onthoud je de stof beter dan twee uur achter 
elkaar studeren.

TIEN HOOFDZONDEN
Na de 24 hoofdstukken met kernartikelen volgen 
nog twee hoofdstukken met een iets andere inhoud. 
Weliswaar achterin het boek, maar zeker het lezen 
waard! In hoofdstuk 25 worden de tien hoofdzonden 
van de didactiek gepresenteerd. De term 
hoofdzonden is een verwijzing naar de zeven zonden 
in de rooms-katholieke kerk. Kirchner e.a. beschrijven 
die tien hoofdzonden als: ‘Deze zonden klinken 
verleidelijk, maar vormen de basis voor 
evidence-uninformed education, niet door bewijs 
gefundeerd onderwijs, en worden in veel gevallen 
zelfs weerlegd door veel bewijs’ (p. 154). Het gaat 
dan om hoofdzonden als: volg de leerpiramide, elk 

kind heeft een eigen leerstijl, motivatie leidt tot leren, 
zonder grit geen leren, etc.
Ten slotte worden in het allerlaatste hoofdstuk de 
inzichten nog eens overzichtelijk op twee pagina’s 
samengevat.
 
Kirschner beschrijft zelf in de inleiding dat hij soms 
wel wordt gezien als een grumpy old man, die graag 
mag vertellen wat er allemaal niet klopt in ons 
onderwijs en hoe het allemaal niet moet. In dit boek 
laat hij samen met zijn collega's vooral zien wat wél 
werkt in het onderwijs en waarom het zo werkt. Dat 
beschrijven ze zeer aanstekelijk. Dit boek is een 
belangrijke publicatie, een aanrader, echt een boek 
dat elke leraar moet lezen om vervolgens de 
aanbevelingen in de praktijk toe te passen. 
Leerlingen zullen er onmiddellijk van profiteren!

 
ELKE LERAAR DIE EEN LEVENLANG WIL LEREN, 
LEEST DIT BOEK:
Kirschner, P.A., Claessens, L., & Raaijmakers, S.
     (2018). Op de schouders van reuzen. Inspirerende 
     inzichten uit de cognitieve psychologie voor 
     leerkrachten. Meppel: Ten Brink.

Michelle Gemmink is hogeschooldocent 
pedagogiek, promovendus RuG en lid van 
het Kenniscentrum van KPZ
Ietje Pauw is lector en coördinator van het 
Kenniscentrum van KPZ
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KPZ ontwikkelt een nieuwe opleiding pabo 
deeltijd verkort die per 1 september 2019 
van start gaat. Aanleiding voor de nieuwe 
opleiding is de wettelijke verplichting om 
aan studenten met een 
bachelorachtergrond een programma van 
ten minste 180 EC aan te bieden. De 
meeste studenten zullen, naar verwachting, 
het programma in 2,5 tot 3 jaar kunnen 
afronden. Dat betekent ook dat studenten 
langer (en dus meer) stage zullen lopen. 

KPZ heeft de kans aangegrepen om de 
nieuwe opleiding aan te laten sluiten bij 
nieuwe inzichten op het gebied van leren, 
opleiden en toetsen.

In dit artikel een korte beschrijving van de 
opleiding. We hopen veel (opleidings-)
scholen te werven die willen werken met 
aankomende leraren uit de verkorte 
deeltijdopleiding.
 

SAMEN MET KPZ AANKOMENDE LERAREN 
OPLEIDEN

EDITH TEN BERGE EN VÉRONIQUE DAMOISEAUX VEERKRACHT 16 - NUMMER 1 / 2019

STAGESCHOOL VOOR DE VERNIEUWDE 
OPLEIDING PABO DEELTIJD VERKORT?
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TYPERING VAN DE STUDENT VAN DE VERKORTE 
DEELTIJD
De doelgroep is een volwassen student die met 
levens- en elders verworven werkervaring 
binnenkomt en zich snel en zelfstandig inhoud eigen 
kan maken. Deze student heeft opvattingen over 
leren, is benieuwd hoe hij zijn ideeën in de praktijk uit 
kan voeren en wil graag in en met de praktijk leren. 
vindt het vaak nog wel spannend om dat te doen 
met een groep kinderen

Het is een student die ambitieus is en die 
nieuwsgierig is naar de keuzes van een school met 
betrekking tot pedagogisch klimaat, onderwijs-
inhouden, didactiek en organisatie. Hij is vaak 
proactief en initiatiefrijk en kan samen met de school 
leerkansen creëren. De student is snel in staat om 
eigen leerbehoeftes in beeld te brengen. 
Tegelijkertijd worstelt deze student geregeld met de 
discrepantie tussen willen, kunnen, weten en 
uitvoeren. Ze stellen het daarom op prijs om te 
sparren met hun begeleiders, samen onderwijs te 
construeren, goed te evalueren en te reflecteren en 
te leren van feedback.
 
HOE ZIET DE NIEUWE OPLEIDING ERUIT?
Centraal in de opleiding staat het werken aan/met 
beroepstaken. In een beroepstaak komen 
verschillende leergebieden samen, zoals 
taal-pedagogiek-wereldoriëntatie. De beroepstaak 
leidt tot een bepaalde leeruitkomst. Een 
leeruitkomst is een omschrijving van een in de 
praktijk herkenbare, complexe vaardigheid, bijv. het 
(kritisch) denken van kinderen kunnen stimuleren in 
het kader van wereldoriëntatie.
De beroepstaak vraagt een direct verband tussen 
wat de student leert in zowel de praktijk als op de 
opleiding. Op beide plekken helpen de begeleiders 
de student in het pendelen tussen pedagogische en 
didactische keuzes in de praktijk en onderbouwing 
daarvan. Hierdoor wordt het leren verrijkt of verdiept 
en de verbinding met het werkveld versterkt.

Door middel van de beroepstaken bekwaamt de 
student zich in vier beroepsrollen.
De voortdurende wisselwerking tussen wat de 
student in de opleiding en praktijk leert, is leerzaam 

voor zowel de student als de begeleider en zelfs de 
school in het werkveld. De kennisbases van de 
leergebieden vormt in de opleiding de basis voor de 
beroepstaken.
 
STAGE-INDELING
Studenten uit de deeltijd lopen doorgaans één dag 
in de week stage. De student bespreekt met de 
school welke dag dat wordt en in welke groep. 
Studenten zijn driekwart jaar in één groep en voeren 
soms activiteiten uit in een andere groep in dezelfde 
bouw.

De eerste stageperiode is gericht op de bovenbouw 
(BB), waarna de student wisselt naar een andere 
school voor een onderbouwstage (OB). In het 
tweede jaar loopt de student stage in groep 3 
(MB) op dezelfde school als waar hij ook stage liep in 
de onderbouw. Hij gaat dus na de zomer mee met de 
kinderen naar de volgende groep. Met de daar 
opgedane kennis en ervaring keert hij daarna weer 
terug in groep 1-2.
 
In de nieuwe opleiding streven we naar 
een duidelijke scheiding tussen begeleiding door de 
mentor en beoordeling door de rayondocent van de 
opleiding samen met een andere begeleider van de 
stageschool (zoals de Opleider in de School of 
stagecoördinator).

VERKORTE OPLEIDING

De student hoeft geen deel uit te maken van een 
stageleergroep, maar zal meer gaan samenwerken in 
de opleiding en in de stageschool. In de opleiding 
krijgt samen leren met medestudenten, docenten en 

     Beroepsrollen
     1. Pedagogisch leider
     2. Vakdidactisch ontwerper
     3. Praktijkgericht onderzoeker
     4. Inspirerend teamspeler
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AGENDAbegeleiders meer aandacht en in de praktijk werken 
de studenten meer samen met collega’s uit het team. 
Collectief leren en feedback zijn belangrijke pijlers.
 
WAT LEVERT HET DE SCHOOL OP OM TE GAAN 
WERKEN MET STUDENTEN VAN DE VERKORTE 
DEELTIJD
• Een gemotiveerde student, met levenservaring, die 

langer in groepen meedraait, de school daardoor 
beter leert kennen, gericht samenwerkt met een 
aantal collega’s en zo mede bijdraagt aan goed 
onderwijs in een maatschappelijke context.

• Om de student te laten ingroeien in de beroepsrollen, 
worden vormen van co-teaching gestimuleerd. 
Co-teaching is een manier om het 
handelingsrepertoire van een leraar te vergroten, 
doordat twee leraren (waaronder de leraar in 
opleiding) gezamenlijk in de klas werkzaam zijn.
Wellicht kan een student bij goed functioneren en 
goede studieresultaten na een jaar als leraar voor een 
groep, zoals voorgesteld door ministerie van OCW. 
Dit wordt nog nader uitgewerkt.

• Een rayondocent die goed geïnformeerd over de 
verkorte opleiding mee kan denken met de 
school(ontwikkeling).

• Mentoren, ois’ers en stagecoördinatoren krijgen 
begeleiding en scholing op KPZ, om hun rol en taak 
goed uit te kunnen oefenen.

• De scholen krijgen meer kennis en inzicht in de 
kennisbases van schoolvakken en generieke 

kennis, zoals pedagogiek die ten grondslag liggen 
aan de beroepstaken van studenten.

 
WAT VRAAGT HET VAN EEN SCHOOL?
• Onderzoekende en open leerhouding
• Een begeleider met coachvaardigheden
• Openstaan voor co-teaching
• Een overkoepelende begeleider zoals een opleider in 

de school of stagecoördinator
• Een vaste mentor
• Daarnaast mogelijkheden om bij andere collega’s 

gerichte ervaringen op te doen, in het kader van een 
beroepstaak

• Bij voorkeur ten minste twee studenten van de 
verkorte deeltijd in een school

• Een stageplaats waarbij de student voor een langere 
stageperiode/meer stagedagen in een groep en/of 
bouw terecht kan (minimaal 30 dagen/drie kwartalen 
bij één dag per week)

 
MEER INFORMATIE OF VRAGEN?
Anne de Jong, opleidingsmanager deeltijd: 
a.dejong@kpz.nl
Véronique Damoiseaux, Faseteam deeltijd: 
v.damoiseaux@kpz.nl
Edith ten Berge, Projectcoördinator Samen 
opleiden en Professionaliseren en Coördinator 
Bureau Praktijkleren: e.tenberge@kpz.nl 
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13 MAART & 22 MEI 2019

OPEN AVOND
Tijdens de open avond zijn 
zowel belangstellenden voor de 
pabo, als belangstellenden voor 
de ad-opleiding Pedagogisch 
Professional Kind en Educatie 
van harte welkom.
Tijd: 18.00 - 21.30 uur
Locatie: KPZ
Aanmelden: www.kpz.nl

17 APRIL & 12 JUNI 2019

OPEN AVOND VOOR 
PROFESSIONALS
Voor verschillende fasen in de 
loopbaanontwikkeling zijn er 
voor pedagogisch 
professionals, leraren en 
leidinggevenden 
professionaliseringsactiviteiten 
te vinden die uitdagen tot 
persoonlijke 
ontwikkeling, verdieping in een 
vakspecialisatie of om te 
groeien in een andere rol of 
taak binnen het team, waardoor 
het werkproces efficiënter en 
vakkundiger verloopt. Het 
professionaliseringsaanbod van 
KPZ is geclusterd rondom vier 
thema’s:
1. Vakspecialisatie
2. Innoveren
3. Persoonlijk meesterschap
4. Leiderschap
Tijd: 18.30 - 20.00 uur
Locatie: KPZ
Aanmelden: www.kpz.nl

8 T/M 10 MEI 2019

TEACHER IN EUROPE 2019
The student conference 
‘Teacher in Europe’ is a three 
day conference for future 
teachers at primary and 
secondary schools.
Tijd: 12.00 - 16.30 uur
Locatie: KPZ en Viaa
Aanmelden: www.kpz.nl

Redactie Veerkracht
Ietje Pauw 
lector en coördinator KPZ 
Kenniscentrum (eindredacteur)

Véronique Damoiseaux
hogeschooldocent Taal

Nanette Herfst
beleidsmedewerker PR en 
Communicatie

Daniëlle Renirie 
medewerker Communicatie

De verantwoordelijkheid voor de 
inhoud van de bijdragen ligt uitsluitend 
bij de desbetreffende auteur(s). De 
redactie is verantwoordelijk voor 
selectie en plaatsing. De redactie 
behoudt zich het recht om wijzigingen 
in de tekst aan te brengen. Deze 
wijzigingen kunnen betrekking hebben 
op: de inhoudelijke kwaliteit, de 
bruikbaarheid voor de doelgroep en de 
helderheid in opbouw en formulering.

Design
True Communications

Vormgeving
Afdeling Communicatie KPZ

Fotografie
Daniëlle Renirie: p. 2, 24, 25, 31, 36
Martin Savelkoel: p. 3, 32
Jan Jolink: p. 2, 14, 16
Nanette Herfst: p. 11, 31, 36
Theo Smits: cover, p. 8, 12, 17, 23, 30, 38
Rob Gieling: p. 19, 20, 21
Museum de Fundatie: p. 27, 28

KATHOLIEKE PABO ZWOLLE
TEN OEVERSTRAAT 68    
8012 EW ZWOLLE
038 421 7425    
INFO@KPZ.NL
WWW.KPZ.NL
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Ik wist al jong dat ik juf wilde 
worden. Keuzestress welke 
vervolgopleiding ik moest kiezen 
had ik niet. Ik was vroeger 
tijdens mijn basisschoolperiode 
altijd al op het schoolplein aan 
het spelen met kleine kinderen. 
Het is bijzonder om te bedenken 
hoeveel tijd kinderen 
doorbrengen bij jou in het 
klaslokaal; ik wilde toen al graag 
bijdragen aan hun ontwikkeling.
 
Nadat ik ben afgestudeerd aan 
KPZ heb ik één jaar een 
instroomgroep kleuters begeleid 
op de Koningin Emmaschool in 
Zwolle. Op KPZ voelde ik al dat 
ik graag meer zou willen 
bijdragen aan goed onderwijs. Ik 
merkte dat een vervolgopleiding 
nodig is om buiten de muren van 
een schoolgebouw 
onderwijsidealen waar te maken. 
Daarom ben ik de master 
Onderwijswetenschappen gaan 
volgen aan Universiteit Utrecht.
In deze master ligt de focus op 
‘leren in organisaties’ en 
verandermanagement. ‘De 
lerende’ die centraal staat in de 
master is dus niet standaard een 
leerling in een schoolse setting. 
In mijn huidige functie bij 
TriamFloat werk ik op 
detacheringsbasis in het 

bedrijfsleven, als Learning & 
Development consultant. Zo 
werk ik nu binnen Schiphol aan 
een opleidingstraject voor de 
pushbackchauffeur van 
vliegtuigen, binnen het 
Veiligheidstrainingscentrum.

Ik hoop als consultant 
persoonlijke skills en 
organisatiekennis in de 
(non-)profitsector op te doen, 
om ooit in een latere 
onderwijskundige functie 
genoeg bagage te hebben om 
bij te dragen aan goed 
onderwijs. Beter onderwijs is een 
hot topic. Het triggert mij dat 
duidelijker wordt dat het 
onderwijssysteem steeds minder 
aansluit bij de behoefte van de 
leerling en de maatschappij. Ik 
heb het onderwijs (in de 
schoolse setting) verlaten, maar 
keer er zeker ooit naar terug!
Mijn onderwijsideaal is dat het 
onderwijssysteem los komt van 
de cultuur van meten. Ik wens 
het onderwijssysteem een 
curriculum toe dat begint bij 
aandacht voor persoonsvorming. 
Ik vind aandacht voor 
vaardigheden die leerlingen 
helpen om te functioneren in de 
maatschappij van de toekomst 
erg belangrijk, zoals 

samenwerken en zelfregulering. 
Ik hoop dat ik straks voldoende 
ervaring heb opgedaan om mee 
te denken en werken aan het 
onderwijs van de toekomst.

De tijd op KPZ voelde voor mij 
als een tweede middelbare 
schooltijd, elke dag vol 
gezelligheid! Die saamhorigheid 
staat me het meeste bij. Het 
bezoek aan het klooster in 
Egmond vond ik ook heel 
bijzonder! Mijn diploma-
uitreiking afgelopen zomer, aan 
Universiteit Utrecht, voelde als 
een grote overwinning op mezelf 
en was een mooie afsluiter van 
een gave studietijd!

Als leraar regisseer je zelf 
onderwijsontwikkeling of 
vernieuwing. Wat ik fantastisch 
vind, is dat ik op KPZ een 
kritische leraar ben geworden 
met een heldere visie op leren. 
Wat ik KPZ toe wens, is dat er 
veel bevlogen leraren worden 
opgeleid die het gevoel hebben 
zelf aan het stuur te staan en 
verder durven denken dan de 
gebaande onderwijspaden.

ROMKE MULDER
WOONPLAATS:

GEBOORTEDATUM:

AFGESTUDEERD:

WERKZAAM:

Utrecht

15 januari 1991

2015

Learning & Development consultant bij TriamFloat
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