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BESTE LEZER,
Het leesonderwijs krijgt op dit moment landelijk veel aandacht; het zou 
te weinig uitdagend en uitnodigend zijn. Begrijpend lezen zou een te 
geïsoleerde plaats hebben in het onderwijs, de didactiek zou tekort 
schieten en er zou beter gemonitord kunnen worden met meer ruimte 
voor formatieve feedback, en de aandacht voor de ontwikkeling van 
leesmotivatie schiet tekort (Taalunie, 2019). De laatste peiling van PISA 
(Programme for International Student Assessment) toont onomwonden 
aan dat leesprestaties en leesmotivatie onder Nederlandse jongeren 
dalende zijn. Dit signaal is breed opgepakt (zie: Gubbels, Van Langen, 
Maassen, Meelissen (2019) waarin oa. de resultaten voor leesbegrip en 
leeshouding in vogelvlucht besproken worden. De Raad voor Cultuur 
en de Onderwijsraad (2019) pleiten in hun zogenaamde ‘Leesoffensief’ 
voor een sterke leescultuur waarin leerlingen blijvend gemotiveerde 
lezers worden die in staat zijn om dieper te lezen. KPZ experimenteert 
al een aantal jaren met de inzet van zogenaamde ‘schurende en 
naburige teksten’ in een leesbevorderende context (Van den Ende, 
Jongstra & Pauw, 2016).  In dit nummer lees je meer over historisch 
redeneren met jeugdliteratuur.
 
Kan jeugdliteratuur ook een rol spelen bij de persoonsvormende en 
socialiserende functie van onderwijs, gericht op 
burgerschapsonderwijs? Het eigen leesprofiel van de leraar blijkt 
bepalend voor deze rol. Of om met de auteurs te spreken: 
‘Jeugdliteratuur benutten in literaire gesprekken ten behoeve van 
burgerschapsvorming is vooralsnog een witte vlek'.
 
Wat een kanjer van een beest en wat een beest van een boek…
Zo’n titel van een recensie maakt al heel nieuwsgierig. Hugo van den 
Ende schrijft over het boek Van T.rex tot tandjesgras. De schatten van 
Naturalis, geschreven door Jan Paul Schutten: ‘En weer heeft 
successchrijver Schutten het geflikt: het is hem opnieuw gelukt een 
sterk boek over van alles en nog wat te schrijven dat nieuwsgierigheid 
opwekt, bevredigt en weer prikkelt. Een boek waarbij je feiten op het 
web gaat checken en na het lezen met jezelf afspreekt om in de 
vakantie naar het nieuwe Naturalis in Leiden te gaan’. Allemaal lezen en 
naar Naturalis!
 
Wat is eigenlijk een pafo? Ingrid Lammerse, voorzitter College van 
Bestuur KPZ, ziet vergezichten: ‘Deze opleiding verzorgt de brede 
pedagogisch-didactische basis keuzemogelijkheden voor specialisaties 
naar leeftijdsgroepen en wellicht ook enkele meer vakinhoudelijke 
specialisaties’. Ingrid roept op om samen aan die pafo te bouwen.

Veel leesplezier!
De redactie van Veerkracht

VOORWOORD
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Momenteel komen er bijna elke week 
berichten in de media over het nijpende 
lerarentekort. Steeds meer klassen zitten 
zonder leraar, waardoor de (ervaren) 
werkdruk van leraren toeneemt. Niet alleen 
zorgt deze toenemende werkdruk ervoor 
dat leraren meer stress kunnen ervaren, 
ook komt er druk te staan op de 
professionele identiteit van leraren (Pauw, 
Van Lint, Jongstra, Gemmink & Pillen, 
2017). Want kun je onder druk nog de 
leraar zijn die je wilt zijn? Wellicht is deze 
vraag extra relevant voor de startende 
leraar. Vers van de opleiding komt de 
student met een ideaalbeeld over het 
onderwijs en met ideeën om dat 
ideaalbeeld vorm te geven. Eenmaal in de 
praktijk merkt hij dat het allemaal net wat 
anders loopt dan hij op de opleiding heeft 
geleerd. Gemmink (2020) laat in haar 
onderzoek zien dat het pedagogisch 
handelen van de leraar onder druk staat: 
voor leraren kan het bijzonder lastig zijn 
om in te spelen op de pedagogische 
behoeften van leerlingen. De kloof tussen 
opleiding of theorie en praktijk kan ervoor 
zorgen dat de startende leraar spanningen 
ervaart in het handelen naar zijn 
professionele identiteit (Pillen, 2013).

CITATEN
Alle citaten uit het artikel zijn antwoorden van 
derdejaars studenten op vragen uit de vragenlijst 
‘Professionele identiteit’ die zij in november 2019 
voor het derde jaar op rij hebben ingevuld.  

‘Ik wil leraar worden, omdat ik een rol wil 
spelen in de ontwikkeling van kinderen en 
ze wil laten groeien tot een goed persoon 
die kan functioneren in de huidige 
maatschappij.’

Hoe zorgt KPZ ervoor dat studenten klaar zijn om te 
werken in het onderwijs? Hoe ondersteunt KPZ de 
student in zijn professionele identiteitsontwikkeling 
tot een startbekwame leraar? Een leraar die om kan 
gaan met de druk op zijn professionele identiteit én 
kan handelen naar hoe hij als unieke leraar is?

Een student aan de pabo komt niet blanco de 
opleiding binnen. Voordat hij begint aan de opleiding 
heeft hij al meerdere ervaringen gehad met lesgeven. 
De herinneringen die hij heeft aan zijn eigen leraren 
en ervaringen die hij heeft opgedaan tijdens

Marieke Pillen in gesprek met Anouk van der Zee, student 
pabo voltijd 3

(vrijwilligers)werk met kinderen zorgen ervoor dat 
de student al een beeld heeft van de leraar die hij 
wel en vooral ook níet wil zijn. Die professionele 
identiteit wordt verder ontwikkeld op de pabo. 
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Elk vak en elke stage-ervaring draagt bij aan de 
vorming van het beeld dat hij heeft van het zijn van 
leraar (Pauw et al., 2017). Een leraar met een sterke 
professionele identiteit kan zijn handelen 
onderbouwen en staat stevig in zijn schoenen 
(Coldron & Smith, 1999). Leraren met een sterke 
professionele identiteit worden gekenmerkt door 
persoonlijkheden die in denken, doen en laten een 
inspirerend voorbeeld zijn voor zich ontwikkelende 
kinderen (KPZ, 2014).

‘Ik wil leraar worden, omdat ik ieder kind 
als individu wil zien. Ik hoop dat leerlingen 
later terugdenken aan hun basisschool- 
periode en dan zeggen: die juf heeft mij 
gemaakt tot de student die ik nu ben. Zij 
heeft het verschil gemaakt tijdens mijn 
basisschoolperiode.’

Zeker belangrijk dus om studenten met een sterke 
professionele identiteit ‘af te leveren’ aan het 
werkveld. Misschien zelfs de basis om als 
startbekwame leraar aan de slag te kunnen. Formeel 
werken studenten aan hun professionele identiteit 
via de reflectielijn: aan de hand van verhalen over 
een gebeurtenis in de klas beschrijven zij wat zij 
daarvan hebben geleerd en passen hun handelen 
daarop aan. Door het proces van reflecteren krijgen 
zij zicht op wie zij zijn en willen zijn als leraar. Om 
een antwoord te vinden op de vraag hoe KPZ zorgt 
voor studenten met een stevige professionele 
identiteit gaat er nog een belangrijke vraag aan 
vooraf: Hoe verandert de professionele identiteit van 
de pabo-student gedurende de opleiding? Pas als de 
veranderingen in kaart worden gebracht kan er 
gekeken worden naar hoe de studenten (nog beter) 
begeleid kunnen worden in hun professionele 
identiteitsontwikkeling.

Om hier antwoord op te geven doet het lectoraat 
van KPZ sinds 2017 onderzoek naar de fasering van 
de professionele identiteit van aankomende leraren 
gedurende hun studieloopbaan. Een vragenlijst 
richtte zich eerst op het beroepsbeeld van de leraar. 
Studenten werden bevraagd op het beeld dat zij 
hebben van het beroep van leraar. Welke 
vaardigheden moet een leraar hebben? Welke 
kennis? Welke taken voert hij uit? En welk gedrag 
laat een goede leraar zien? De antwoorden die 
studenten geven zeggen veel over hun professionele 
identiteit, want hoe een student aankijkt tegen de 
vaardigheden, kennis, taken en gedrag van een leraar 
zegt iets over wat hij als leraar ‘vindt, voelt, weet, 
denkt, doet en kan’ (vgl. Pauw et al., 2017).

‘Een leraar moet zijn leerlingen op hun 
gemak kunnen stellen en voor een goede 
sfeer zorgen in de groep. Hij moet ervoor 
zorgen dat iedereen zichzelf kan en durft 
te zijn.’
 
In november 2017 heeft een groep van 118 eerstejaars 
studenten de vragenlijst ingevuld over hun 
beroepsbeeld van het beroep van leraar. In 2018 is 
aan deze, nu tweedejaars, studenten nogmaals 
gevraagd dezelfde vragenlijst in te vullen. In totaal 
hebben 87 studenten de vragenlijst ingevuld. 
Afgelopen november is de vragenlijst voor de derde 
maal afgenomen en ook in hun laatste studiejaar 
wordt deze groep studenten weer gevraagd naar 
hun beroepsbeeld. Over de veranderingen van de 
professionele identiteit gedurende de gehele pabo 
kunnen nu dus nog geen uitspraken worden gedaan. 
Wel vergelijken we de resultaten van de vragenlijst 
tussen het eerste en tweede jaar. Hoe is het 
beroepsbeeld van een net startende pabo-student 
veranderd na een jaar vol stage-ervaringen en 
pabo-vakken?

Het antwoord op deze vraag is dat het beroepsbeeld 
in dit eerste jaar weinig verandert. In figuur 1 (pagina 
6) zijn overzichten te zien van de antwoorden die 
studenten van cohort 2017-2018 gaven in hun eerste 
jaar in vergelijking tot hun tweede jaar.  

‘De leraar moet kennis hebben van alle 
vakken die hij geeft. Vakinhoudelijk moet 
een leraar sterk zijn, maar de leraar moet 
ook kennis hebben van het gedrag van 
leerlingen. Waarom gedraagt een leerling 
zich op een bepaalde manier? Wat is er dan 
aan de hand? Wanneer moet je als leraar 
ingrijpen?’

Wat over het geheel genomen opvalt, is dat 
studenten bij gedrag, vaardigheden, taken en kennis 
aangeven dat het sociaal/pedagogische aspect erg 
belangrijk is, aangenomen dat ‘relatie’ (bij gedrag) 
ook aan te merken is als sociaal/pedagogisch 
aspect. Bij alle onderdelen is ook een didactisch 
aspect te onderscheiden. Daar scoren studenten juist 
wisselend op. Blijkbaar is het voor een leraar een 
belangrijke taak, maar vinden studenten het 
(vooralsnog) minder belangrijk om dat ook in 
vaardigheden en gedrag te laten zien dan 
bijvoorbeeld sociaal/pedagogische vaardigheden en 
gedrag.
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TAKEN
De studenten geven aan dat de leraar voornamelijk 
een didactische en een sociaal/pedagogische taak 
heeft. Hierbij gaat het enerzijds vooral om het 
lesgeven zelf en anderzijds onder andere om het 
creëren van sfeer en veiligheid.

‘Leraren moeten kinderen begeleiden in 
hun leerproces, persoonlijke ontwikkeling 
stimuleren, groepssfeer zo optimaal 
mogelijk, overleggen in een team, 
lesgeven, zelfstandigheid stimuleren etc.’

GEDRAG
Volgens studenten moet een leraar voornamelijk 
consequent en duidelijk gedrag laten zien en gedrag 
ten behoeve van de relatie met kinderen. Het gaat bij 
deze laatste om onder andere geduld en 
betrokkenheid tonen en positief zijn naar kinderen.

‘Een leraar moet een open en eerlijke 
houding naar kinderen hebben, maar vooral 
warmte uitstralen.’

‘Oprecht, duidelijk, rechtvaardig, eerlijk, 
sociaal en vooral jezelf zijn.’

VAARDIGHEDEN
Bij vaardigheden steekt één vaardigheid er in beide 
jaren er met kop en schouders boven uit: sociale en 
pedagogische vaardigheden. De studenten noemen 
hier onder andere inlevingsvermogen, 
communiceren en humor.

‘Een leraar moet aardig wat vaardigheden 
hebben: inlevingsvermogen, 
betrouwbaarheid, een luisterend oor, 
geduld, duidelijkheid, rust en creativiteit.’

KENNIS
Studenten benoemen dat pedagogische kennis de 
belangrijkste kennis is, op de tweede plaats staat 
vakkennis en op de derde plaats didactische kennis. 
Wat opvalt is dat pedagogisch en vakkennis in het 
tweede jaar nog iets belangrijker wordt gevonden 
dan in het eerste jaar, terwijl kennis over didactiek 
juist iets minder wordt gescoord in het tweede jaar.
Concluderend kunnen we stellen dat studenten in de 
funderende fase (eerste en tweede leerjaar) vooral 
de sociaal/pedagogische kant van het beroep van 
leraar belangrijk vinden.

Figuur 1 Beroepsbeeld van een leraar
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‘Een leraar moet kennis hebben van de 
verschillende vakken, verschillende 
aanpakken van leerlingen, mogelijke 
niveauverschillen van leerlingen (zowel 
herkennen als mee omgaan).’

Deze eerste resultaten geven al een beeld van hoe 
de student in de funderende fase het beroep van 
leraar schetst en dus ook hoe hij de rol van leraar 
voor zich ziet. Desalniettemin valt er nog veel te 
onderzoeken. Zijn er nog grote veranderingen als de 
student de profilerende fase (derde en vierde 
leerjaar) in gaat? Of verandert het beroepsbeeld 
wanneer de student zijn afstudeerstage gaat lopen? 
Maar ook: waarom verandert het beroepsbeeld? 
Welke ervaringen hebben gezorgd voor deze 
verandering? Om antwoord te kunnen geven op 
deze laatste vraag worden vijf derdejaars studenten 
geïnterviewd aan de hand van de narratieve 
verslagen die zij hebben geschreven in hun eerste en 
tweede leerjaar. Aan de hand van hun beschrijving 
van gebeurtenissen in de klas proberen we meer 
zicht te krijgen op de fasering van hun professionele 
identiteitsontwikkeling.

Uiteindelijk willen we met de resultaten van dit 
onderzoek een advies geven over hoe 
lerarenopleiders hun studenten (nog beter) kunnen 
begeleiden in de ontwikkeling van hun professionele 
identiteit. Op de VELON studiedag in november 2019 
hebben we daarom input van de aanwezige 
lerarenopleiders gevraagd. Zij gaven aan wat vanuit 
hun curriculum belangrijk wordt geacht bij de 
begeleiding van studenten in hun professionele 
identiteitsontwikkeling, zoals ‘geef tijd en ruimte om 
met elkaar in gesprek te gaan’. Deze input kan 
gebruikt worden om het curriculum van de KPZ met 
betrekking tot professionele identiteit beter af te 
stemmen op wat studenten nodig hebben. Het is 
belangrijk om woorden te geven aan de 
professionele identiteit, oftewel kleur te bekennen. 
Alleen zo zal elke leraar op KPZ opgeleid worden tot 
een ‘leraar als geen ander’.
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Pelle was altijd al een leesliefhebber. Zo las hij als 
achtjarige zowel thuis als op school veel 
fantasieverhalen en ook ging hij volledig op in 
informatieve boeken, waarin hij van alles leerde 
over het leven. Het was daarom niet zo 
verwonderlijk dat hij in vriendenboekjes bij de 
vraag hobby’s altijd lezen opschreef. Des te 
verwonderlijker was het dat hij in diezelfde boekjes 
een paar regels daaronder achter de vraag saaiste 
schoolvak altijd weer begrijpend lezen invulde….

Het leesonderwijs krijgt op dit moment 
landelijk veel aandacht; het zou te weinig 
uitdagend en uitnodigend zijn. Begrijpend 
lezen zou een te geïsoleerde plaats hebben 
in het onderwijs, de didactiek zou tekort 
schieten en er zou beter gemonitord 
kunnen worden met meer ruimte voor 
formatieve feedback. Daarnaast zou de 
aandacht voor de ontwikkeling van 
leesmotivatie tekort schieten (Taalunie, 
2019). De laatste peiling van PISA 
(Programme for International Student 
Assessment) toont onomwonden aan dat 
leesprestaties en leesmotivatie onder 
Nederlandse jongeren dalende zijn. Dit 
signaal is breed opgepakt (zie: Gubbels, 
Van Langen, Maassen, Meelissen (2019) 
waarin onder andere de resultaten voor 
leesbegrip en leeshouding in vogelvlucht 
besproken worden. De Raad voor Cultuur 
en de Onderwijsraad (2019) pleiten in hun 
zogenaamde ‘Leesoffensief’ voor een 
sterke leescultuur waarin leerlingen 
blijvend gemotiveerde lezers worden die in 
staat zijn om dieper te lezen.

KPZ experimenteert al een aantal jaren met de inzet 
van zogenaamde ‘schurende en naburige teksten’ in 
een leesbevorderende context (Van den Ende, 
Jongstra, & Pauw, 2016). Dit komt er in het kort op 

neer dat in twee- of drietallen een aantal teksten uit 
(recente) jeugdliteratuur besproken worden. De 
teksten gaan over hetzelfde onderwerp, vullen elkaar 
aan, maar kunnen ook op sommige punten 
tegenstrijdige informatie bevatten. Elk lid van de 
groep leest één tekst en brengt informatie uit de 
gelezen tekst in tijdens de gezamenlijke verwerking 
en bespreking van de informatie.
 
VAN AANSTEKELIJKE TEKSTEN VIA AANSTEKELIJK 
ENTHOUSIASTE LERAREN NAAR GEMOTIVEERDE 
LEZERS
De kracht van de aanpak is, dat de gekozen teksten 
de lezers proberen te verleiden tot het lezen; de 
teksten kennen een zekere gelaagdheid waardoor 
volwassenen zelf ook nieuwsgierig worden. De leraar 
is dus zelf enthousiast en hiermee verbaal en 
non-verbaal een geëngageerd rolmodel voor zijn 
leerlingen. Door zijn aanstekelijk enthousiasme 
ontstaat van nature een authentiek gesprek tussen 
leraar en leerlingen en tussen leerlingen onderling 
over de inhoud van de teksten en wordt lezen een 
gezamenlijk actief denkproces, waarbij de 
interpretatie van tekst vanuit de gedachten, kennis, 
vaardigheden en ervaringen van de lezers de 
werkelijkheid reconstrueert. De lezer verdiept en 
verbreedt dus na het lezen van deze tekst zijn kennis 
en is gemotiveerd om over het onderwerp meer te 
weten, dus meer te lezen.

Het gaat om rijke, authentieke teksten, waarin de 
auteur weliswaar fact checking gedaan heeft, maar 
ook door zijn schrijfstijl en het gebruik van 
ondersteunende illustraties de verbeelding prikkelt. 
Is het dan fictie of non-fictie? De grenzen kunnen 
diffuus zijn. We noemen deze teksten gemakshalve 
‘literaire informatieve teksten’, vaak teksten die 
bijvoorbeeld door de griffeljury bekroond worden in 
de categorie informatief.
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Neem bijvoorbeeld het recent bekroonde boek van 
Arend van Dam De reis van Syntax Bosselman 
(zie: Van den Ende, 2019 voor een recensie).  In dit 
boek over slavernij combineert Van Dam 
geschiedenisverhalen over de slavernij met het 
persoonlijke verhaal van de hoofdpersoon, de 
Surinaamse Syntax die aan het eind van de 
negentiende eeuw naar Amsterdam reist. Daarnaast 
beschrijft Van Dam zijn zoektocht naar het zo goed 
mogelijk weergeven van een historische 
werkelijkheid, waardoor je niet alleen met Syntax en 
zijn reisgezelschap meeleeft, maar ook gaat 
nadenken over de keuzes die gemaakt zijn.
 
LEZEN MET GEZAMENLIJK FOCUSDOEL
Hoe ziet deze aanpak met schurende en naburige 
teksten eruit? In de voorbereiding selecteert de 
leraar een tekstset passend bij het te behandelen 
thema. Hij leest uiteraard zelf de teksten grondig en 
zorgt ervoor dat hij meer geschreven en indien 
mogelijk gesproken bronnen paraat heeft rondom 
het in de teksten besproken onderwerp. De leraar 
maakt bewuste keuzes ten aanzien van groepering 
en hij weet welke tekst bij welke lezer past. De 
teksten kunnen verschillend zijn wat betreft lengte, 
moeilijkheidsgraad, aantal ondersteunende 
illustraties, etc. De leerlingen werken in tweetallen, 
drietallen of viertallen, afhankelijk van hoeveel 
teksten er in een tekstset zitten.  

De leraar kiest bewust voor een kortdurende 
werkvorm als boeiende start waarmee uiteindelijk 
relevante voorkennis geactiveerd wordt en de 
leerling geprikkeld wordt om verder te lezen. 
Belangrijk hierbij is dat de leraar zijn engagement 
toont bij het thema en bij de tekst en dat hij laat zien 
zich verder te willen verdiepen. Denk hierbij aan het 
stellen van een prikkelende vraag, een mysterie 
voorleggen, een eigen ervaring rondom het 
onderwerp in een verhaal delen, een stukje 
voorlezen, een beeld laten zien dat vragen oproept, 
of het oproepen van achtergrondkennis of 
blootleggen van misconcepties door middel van 
bijvoorbeeld een creatieve opdracht.

Naast het voorbereiden van een boeiende start 
bereidt de leraar één uitdagende opdracht voor, die 
leerlingen gericht laat lezen en gericht aan het 
denken zet over de thematiek. De opdracht bestaat 
meestal uit een beperkt aantal vragen die de 
gedachtensprongetjes van de schrijver ophelderen, 
die bruggetjes (laten) bouwen tussen verschillende 
delen van de tekst of die in schemavorm belangrijke 
zaken op een rijtje zetten en argumentatiestructuren 
helpen te verhelderen. De vragen zijn zo opgesteld 
dat de lezers met elkaar checken of het beeld dat ze 
van tevoren hadden over een stukje werkelijkheid 
nog hetzelfde is na de bespreking van de gelezen 
teksten. Waar mogelijk heeft de leraar ook vragen 
bedacht, gericht op het checken cq verhelderen van 
de woordenschat van de leerlingen en zo bijdragen 
aan begripsvorming. Ook hierbij geldt de vraag of 
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het beeld van een woord hetzelfde is voor 
bespreking van het woord zoals het in de context 
van de gelezen literatuur gebruikt wordt, of dat het 
beeld nu verdiept dan wel aangescherpt is.

Wat gebeurt er tijdens de onderwijsactiviteit? Na het 
activeren van voorkennis en de boeiende start gaat 
iedere leerling zijn tekst lezen. Iedere leerling krijgt 
de hele tekstset, maar leest in eerste instantie zijn 
eigen tekst en krijgt de ruimte om zich te laten 
verwonderen. Deze verwondering deelt hij met zijn 
groepsleden. De teksten doen hier zelf hun werk. De 
leraar vermijdt hier beslist frontloading en oefent dus 
bijvoorbeeld niet kunstmatig de inzet van lees-
strategieën of het geïsoleerd voorbespreken van 
vermoedelijk moeilijke woorden. De leerlingen gaan 
lezen en naar aanleiding van de gezamenlijke 
opdracht gaan ze in gesprek om gezamenlijk tot een 
antwoord te komen. Iedere tekst, en dus iedere 
leerling, heeft een stukje van de puzzel. De opdracht 
leidt tot het herlezen van de tekst en tot interactie 
en discussie. De leraar is ondersteunend en handelt 
waar nodig vakdidactisch bij de groepjes 
(bijvoorbeeld modelen).
 
De les kan vervolgens plenair een vervolg krijgen, 
waarin de leraar kennis van verschillende domeinen 
kan verbinden, zijn eigen verwondering over het 
onderwerp kan delen en vragen kan stellen om de 
mate van dieper begrip te achterhalen. In deze fase 
treedt hij ook op als leesbevorderaar en reikt hij 
teksten en andere bronnen aan leerlingen aan, die ze 
op een later moment, bijvoorbeeld tijdens het vrij 
lezen/stillezen zelf kunnen verkennen en lezen.

UITGANGSPUNTEN WERKEN MET SCHURENDE EN 
NABURIGE TEKSTEN
Het doel van de aanpak met schurende en naburige 
teksten is om gemotiveerde, leesvaardige en 
kritische lezers op te leiden die hun kennis 
opbouwen en zo leren dat je in gesprek met anderen 
de omringende werkelijkheid steeds beter leert te 
doorzien.
De aanpak kent de volgende drie pijlers:
1. Leesmotivatiestimulans, door:
a. Inzet van ten minste twee authentieke, rijke, 
thema-gecentreerde teksten uit de jeugdliteratuur 
die schuren en/of elkaar aanvullen
De teksten wekken door hun inhoud, schrijfstijl en 
ondersteunende illustraties nieuwsgierigheid op en 
dragen zo bij aan een leesmotivatiestimulans bij 
leraar én leerling. De leraar geniet zelf door de 
gelaagdheid in de teksten. Doordat ze elkaar 
aanvullen en/of een beetje tegenspreken op een 

bepaald thema, dragen ze bij aan kennisopbouw. De 
teksten zijn oorspronkelijk dus niet kunstmatig 
ingekort.
b. De lezende leraar als leesbevorderaar en inspirator
De leraar heeft de teksten zelf gelezen. Hij deelt zijn 
leeservaringen en is zowel non-verbaal als verbaal 
aanstekelijk in zijn enthousiasme. Hij reikt als 
leesbevorderaar voortdurend passende literatuur 
aan, en monitort de leesmotivatie. Hij heeft kennis 
van actuele jeugdliteratuur, waaruit hij veel teksten 
(verschillende genres) selecteert.
2. Interactie met en over de teksten met 
wederzijdse afhankelijkheid en ruimte voor een 
kritische leeshouding
Lezen als sociaal proces van betekenisconstructie 
met benutting van meervoudige mentale 
verbeelding. Er is aandacht voor zowel de interne 
dialoog van de lezer met de tekst, als de externe 
dialoog van de lezers over de schurende en naburige 
teksten. Doordat de teksten elkaar aanvullen of 
tegenspreken en iedere lezer zijn eigen tekst heeft, 
hebben lezers elkaar nodig in het reconstructie-
proces. Naast kennisopbouw en de ontwikkeling van 
intersociale competenties door interactie, wordt 
tevens een kritische leeshouding en daarmee het 
oordeelsvermogen ontwikkeld. De leraar daagt zijn 
leerlingen voortdurend uit gezamenlijk in interactie 
na te denken over complexe vraagstukken.
3. Domeinverbindend leren met jeugdliteratuur
Teksten worden gezien als een verrijking van (het 
denken over en begrijpen van) de werkelijkheid. 
Jeugdliteratuur wordt voor diverse doelen ingezet 
op meer momenten van de dag. De leraar verbindt 
kennis van de verschillende domeinen in het 
curriculum en benut gedurende de dag (fragmenten 
uit) de jeugdliteratuur in meerdere onderwijs-
activiteiten in het curriculum. Hierdoor kan een 
transfer plaatsvinden. Het lezen wordt niet gezien als 
vak, maar als vaardigheid.

De aanpak van schurende en naburige teksten zoals 
we deze een aantal jaren geleden ontwikkeld 
hebben, beantwoordt -zeer verheugend- aan veel 
adviezen uit de recente publicatie ‘De vele kanten 
van leesbegrip’ van Houtveen, Van Steensel en De la 
Rie (2019). De adviezen zijn gebaseerd op gegevens 
uit een grote literatuurstudie naar factoren in 
leesbegrip en leesmotivatie in het basisonderwijs:
1. Werk aan het opbouwen van kennis
2. Bouw aan woordenschat
3. Zorg voor verschillende type geïntegreerde teksten 

en besteed aandacht aan tekststructuur
4.Leer leerlingen strategische lezers te worden
5. Discussieer met leerlingen over teksten
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6. Integreer lezen en schrijven
7. Zorg voor een motiverende leesomgeving
8. Monitor ten toets leesbegrip in de klas
9. Differentieer
Deze publicatie vormt een belangrijke onderlegger 
voor alle scholen die willen professionaliseren op het 
gebied van begrijpend lezen. De auteurs bespreken, 
naast de adviezen, op toegankelijke wijze wat 
leesbegrip in wezen is en hoe het tot stand komt. Ze 
lichten hierbij diverse theoretische modellen van het 
leesproces toe, waarbij ze aangeven dat het 
Constructie-Integratiemodel van Kintsch (zie o.a. 
Kintsch 2013) gezien wordt als 'het meest complete 
en verst uitgewerkte model' (Houtveen et al., 2019, 
p.7). De voorkennis van de lezer speelt een 
belangrijke rol in dit model en is een vertrekpunt 
voor het cyclische proces van begripsvorming en het 
daarmee opdoen van nieuwe kennis tijdens het 
lezen:
De twee termen in de naam van het model van 
Kintsch, constructie en integratie zijn beide cruciaal 
in het begrijpend-leesproces. Wanneer we lezen, 
gebruiken we onze kennis tezamen met onze 
waarneming van wat we denken dat er in de tekst 
staat, om letterlijk mentale representaties in het 
geheugen op te bouwen van wat de tekst betekent. 
Zodra deze representaties zijn gevormd, kunnen we 
de informatie uit deze modellen integreren met de 
kennis die al opgeslagen was in de hersenen. 
(Houtveen et al., 2019, p.7)

De aanpak van schurende en naburige teksten sluit 
aan op bovenstaande inzichten. De lezer verbindt 
door interne en externe dialogen zijn voorkennis en 
die van de ander met nieuwe kennis uit de teksten, 
verdiept zijn begripsvorming, wat leidt tot nieuwe 
verankerde kennis.

We hebben de afgelopen jaren geëxperimenteerd 
met schurende en naburige teksten in verschillende 
scholen. Leraren gaven aan dat ze blij verrast waren 
hoe leerlingen -ook de leesmijders- op konden gaan 
in het lezen en het dieper doordenken van het 
onderwerp en ook hoe leraren zelf verbaasd waren 
over het mooie aanbod van teksten uit de 
jeugdliteratuur. Ook horen we van leraren dat de 
aanpak veel van leraren en van scholen vraagt. In de 
eerste plaats kennis en beschikbaarheid van recente 
passende jeugdliteratuur, maar ook didactische 
vaardigheden, want hoe stel je vragen die leiden tot 
dieper lezen?
 
MEERVOUDIGE WINST VRAAGT OM MEERVOUDIGE 
AANPAK
De aanpak vraagt veranderingen op meerdere 
niveaus. Op schoolniveau vraagt het om en het 
faciliteren van een leescultuur (zie Raad voor Cultuur 
en de Onderwijsraad, 2019). We beperken ons hier 
tot het niveau van de leraren. De aanpak vraagt om 
een set nieuwe competenties. In de eerste plaats 
kennis van jeugdliteratuur, de vaardigheid om van 
alle leerlingen blijvende gemotiveerde lezers te 



maken, en een attitude die leidt tot nieuw gedrag: 
het zelf lezen van jeugdliteratuur als essentieel 
onderdeel van het vak. In de tweede plaats vereist 
deze aanpak dat leraren kennis van de verschillende 
levensdomeinen goed kunnen verbinden en 
competent zijn om leerlingen voortdurend uit te 
dagen om over complexe vraagstukken na te denken 
n.a.v. de spiegels en vensters die jeugdliteratuur 
bieden. Lerarenopleidingen hebben hierin een taak. 
Volgens deze visie behoort jeugdliteratuur toe aan 
alle opleidingsdocenten; niet alleen aan de 
taaldocenten. Jeugdliteratuur is hiermee een 
natuurlijk en concreet vertrekpunt om samenwerking 
tussen opleidingsdocenten te initiëren en het 
domeinverbindend opleiden te verstevigen.
 
EXPERIMENT MET SCHURENDE EN NABURIGE 
TEKSTEN BIJ HISTORISCH REDENEREN
Om te onderzoeken in hoeverre deze vernieuwende 
benadering wat nadrukkelijker vanuit moderne 
geschiedenisdidactiek ondersteund kan worden is in 
september 2019 een professioneel leernetwerk (PLN) 
gestart met vier leraren uit het basisonderwijs, drie 
opleidingsdocenten geschiedenis en vier 
opleidingsdocenten taal van de lerarenopleiding 
basisonderwijs. In totaal doen 23 leraren en 374 
leerlingen van groep 5 t/m 8 mee in dit project.

In de afgelopen maanden zijn we gezamenlijk op 
zoek geweest naar een integrale aanpak die aansluit 
bij het geschiedenisonderwijs op een 
Jenaplanschool, twee 4xWijzerscholen en een 
IPC-school. We hebben met elkaar verkend wat 
goed werkt in deze aanpak en wat daarbij 
stimulerende en belemmerende factoren kunnen zijn. 
De vraagt die hierbij steeds centraal stond was: hoe 
kunnen leraren in de midden- of bovenbouw recente 
jeugdliteratuur inzetten om daarmee het historisch 
redeneren op gang te brengen, dieper leesbegrip en 
plezier in lezen te bevorderen en daarmee bewust 
didactisch te handelen?

We experimenteren met de inzet van rijke, 
schurende en naburige teksten over geschiedenis en 
we richten ons op het historisch redeneren tijdens 
interactie over de teksten. De leraar krijgt een aantal 
boeken cadeau, waar de teksten uit komen, vertelt 
over zijn leeservaring en leent deze uit aan zijn 
leerlingen tijden het vrij lezen. Met deze 
domeinverbindende aanpak willen we niet alleen 
bijdragen aan het vergroten van de kennis over de 
wereld, maar ook aan leesvaardigheid, leesplezier, en 
het historisch redeneren.
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Goed onderwijs bestaat voor mij uit meer 
dan alleen goede scores op toetsen. Het is 
aan het onderwijs om ook aandacht te 
besteden aan minder makkelijk meetbare 
doelen als het bijbrengen van kritisch 
denken en empathisch vermogen. Dat doe 
je in mijn beleving door allereerst kritisch 
te zijn naar jezelf als leraar en je bewust te 
zijn van datgene wat je expliciet of 
impliciet op kinderen overdraagt.
 
Dit artikel, dat een bewerking is van het essay dat 
ik in het kader van mijn laatste stagejaar van de 
deeltijd pabo-opleiding aan KPZ heb geschreven, is 
een korte blik op waardenoverdracht binnen het 
(basis)onderwijs. Allereerst vraag ik me af of 
iemands achtergrond (zijn of haar normen en 
waarden) een rol speelt in het dagelijks werk als 
leraar voor de klas. Vervolgens neem ik stelling ten 
aanzien van de discussie over waardenvol 
onderwijs. En tot slot trek ik conclusies en kom ik 
tot aanbevelingen.
 
WAARDENOVERDRACHT IN HET ONDERWIJS
Enige tijd geleden bogen Dirks en Van Walssum 
(2017) zich over de vraag of een docent zijn politieke 
voorkeur in de klas mag laten blijken. Aanleiding was 
een schrijfopdracht op een middelbare school in 
Groenlo waarin de docent had geformuleerd dat 'als 
het aan Baudet ligt, moeten we naar een Nederland 
waar slechts enkele witte mannen de macht hebben' 
(Dirks & Van Walssum, 2017). De voorzitter van de 
Vereniging van Docenten Geschiedenis en 
Staatsinrichting, Van der Schans vond in hetzelfde 
artikel dat als je als docent in een schrijfopdracht 
verwijst naar een politicus, je geen karikatuur mag 
maken van zijn standpunten. De voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging van Leraren 
Maatschappijleer formuleert het nog strakker: 'Je 

lessen moeten waardenvrij zijn. Als er een mening 
van een docent in doorklinkt, dan gaat het dáárover 
en niet meer over dat leerlingen leren om na te 
denken over een populaire, opkomende politieke 
partij' (Dirks & Van Walssum, 2017). Hierin lees ik een 
pleidooi voor waardenvrij onderwijs.
 
De voorzitter van de Onderwijsraad, Edith Hooge, 
lijkt dezelfde kant op te willen met haar uitspraak dat 
het de vraag is of en in hoeverre ‘religie en 
afwijkende opvattingen’ in het onderwijs mogen 
bestaan. Enerzijds zegt zij niet direct te willen tornen 
aan de vrijheid van onderwijs in Nederland, maar dat 
de grote ruimte die scholen hebben in het verzorgen 
van onderwijs wel opnieuw bekeken mag worden. 

MARTINE LAURENS VEERKRACHT 17 - NUMMER 1 / 2020

'CONSCIOUSLY, WE TEACH WHAT WE KNOW. 
UNCONSCIOUSLY, WE TEACH WHO WE ARE.'

Martine Laurens aan het werk in haar klas
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De argumenten die zij daarvoor aandraagt, zijn 
onder andere de prestaties die dalen, de grote 
verschillen in kwaliteit tussen scholen en de 
segregatie die alleen maar toeneemt. Zo zijn er 
steeds meer minderheden en voelt men zich steeds 
ongemakkelijker bij de plek die religie inneemt in het 
gebied waar de overheid een nadrukkelijke rol speelt, 
het publieke domein, aldus Hooge (Dujardin, 2019, p. 
4). VVD-kamerlid Dennis Wiersma schuwt de 
discussie over de vrijheid van onderwijs evenmin. 
Onderwijsvrijheid zou in zijn ogen niet mogen 
worden 'misbruikt om kwetsbare kinderen onvrijheid 
op te dringen' (De Boer, 2019).
 
Daartegenover staat Versteegt (2010) die stelt dat er 
op protestants-christelijke scholen in Nederland vaak 
sprake is van diversiteit op zowel het gebied van 
etniciteit als het gebied van religie. Leraren maken 
daarin volgens haar geen objectieve keuzes. Ze 
verwijst daarbij naar onderzoek van Bakker en Rigg 
die leraren duiden als zogenaamde 'normatieve 
professionals' (Bakker & Rigg, 2004). Ook Van den 
Brand refereert in zijn dissertatie aan dit onderzoek 
van Bakker en Rigg waarin o.a. wordt gesteld dat er 
een spanningsveld bestaat 'tussen de formele 
identiteit van een bijzondere school enerzijds en de 
levensbeschouwelijke pluriformiteit van de leerlingen 
anderzijds' (Van den Brand, 2017, p. 16). De persoon 
van de leraar en zijn biografie speelt volgens Bakker 
en Rigg een doorslaggevende rol bij het maken van 
pedagogische en didactische keuzes. Op basis 
daarvan wordt gesteld dat de keuzes die een leraar 
maakt dus niet neutraal zijn, maar gebaseerd op zijn 
of haar persoonlijke waarden.
 
Eenzelfde mening lijken Bakker en Wassink (2015) te 
zijn toegedaan in hun pamflet over normatieve 
professionalisering in het onderwijs. Met deze term 
verwijzen zij naar de in hun ogen fundamentele 
erkenning dat in het dagelijkse, ‘instrumentele’ 
lesgeven onvermijdelijk persoonlijke afwegingen 
meespelen. In deze persoonlijk gekleurde keuzes is 
er een belangrijke rol weggelegd voor de 
persoonlijke biografie van de leraar, hetzij impliciet, 
hetzij expliciet. De denominatie van de school is 
daarbij niet eens relevant. Het verschijnsel van die 
normatieve professionalisering doet zich overal waar 
lesgegeven wordt voor, aldus Bakker en Wassink.
 
WAARDENVOL ONDERWIJS
Wanneer je de kwaliteit van onderwijs wilt 
beoordelen, kan dat vanuit diverse perspectieven 
(Bakker & Wassink, 2015). Of er goed onderwijs 
wordt gegeven op een school wordt vaak afgelezen 
aan de Cito-toets scores aan het einde van de 

basisschool. Daarmee worden de cognitieve 
prestaties van de individuele kinderen opgeteld en 
omgezet in een indicator voor goed onderwijs. Het 
onderwijs lijkt daarmee te worden gedegradeerd tot 
datgene wat meetbaar is (en niet alleen op de 
basisschool). Martha Nussbaum (2013) ziet in deze 
ontwikkeling dat leerlingen niet worden gevormd tot 
burgers die voorbereid zijn op de complexe 
vraagstukken van het leven maar tot instrumenten 
die dienen om economische groei te kunnen 
bewerkstelligen. Onderwijs moet in haar ogen 
kinderen naast kritisch denken ook 
verbeeldingskracht en empathie bijbrengen.
 
Bakker en Wassink (2015) breken in hun pamflet een 
lans voor het betrekken van de normatieve 
professionalisering bij het kijken naar het 
functioneren van de leraar (en daarmee naar de 
kwaliteit van het onderwijs). Het is volgens hen van 
belang hoe er wordt gekeken naar de menselijke 
ontwikkeling. Dat kan op het gebied van drie 
domeinen: het perspectief op menselijke 
ontwikkeling, het perspectief op levensbeschouwing 
en het perspectief op kennisontwikkeling.
 
Uitgangspunt van Bakker en Wassink is dat de mens 
niet individueel gezien moet worden, maar altijd in 
relatie tot de ander. Dat betekent dat de mens zich 
alleen ontwikkelt in verbondenheid met die ander. 
Daarmee bestaat er een relatie tussen cognitieve 
ontwikkeling enerzijds en fysieke en emotionele 
ontwikkeling anderzijds die niet los van 
elkaar kunnen worden gezien.
 
Een ander uitgangspunt kan volgens hen zijn dat de 
mens altijd handelt vanuit een eigen wereld- en 
levensbeschouwing, waarbij onder levens-
beschouwing het geheel van normen en waarden dat 
iemand hanteert wordt verstaan. Wat voor iemand 
belangrijk is, wordt onder andere duidelijk in het 
handelen van de persoon. Daarmee wordt een 
levensbeschouwing steeds gevormd dan wel 
bevestigd.
 
Hun derde uitgangspunt, tot slot, gaat ervan uit dat 
wat er gebeurt in de werkelijkheid altijd zowel 
oorzaak als gevolg is van weer andere 
gebeurtenissen. Kennis is vanuit dit standpunt gezien 
dan ook niet iets dat objectief is en buiten de mens 
staat, maar is verbonden met de morele vragen van 
de mens.
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MENSELIJKE INTERACTIE
De positie die ik in de discussie over de 
(on)mogelijkheid van waardenvrij onderwijs kies, 
sluit aan op bovenstaande uitgangspunten en die 
van Stevens (2002), die stelt dat onderwijs iets is dat 
plaatsvindt tussen mensen. En dat in het verlengde 
daarvan de menselijke interactie bepalend is voor de 
kwaliteit van het onderwijs. Mensen (en dus ook 
leraren) handelen allemaal vanuit persoonlijke 
waarden en meer of minder expliciete overtuigingen. 
Als mens ben je ook vrij om die keuze te maken, 
waardoor vooraf niet altijd te voorspellen is hoe het 
onderwijs verloopt of wat het goede is om te doen.
 
Lesgeven is mensenwerk en wordt, zoals gesteld, 
gekenmerkt door menselijke interacties. De 
vrijeschoolpedagogiek op mijn stageschool vormt 
daar geen uitzondering op. Welke - wellicht 
onbedoelde - bijeffecten deze menselijke interacties 
kunnen hebben, bijvoorbeeld in situaties waarin een 
kind wordt gereduceerd tot een huidskleur, wordt 
indrukwekkend, met gevoel voor nuance en wat mij 
betreft zeer herkenbaar nagespeeld in een 
documentaire van regisseur Karin Junger (Busman, 
Van Erp, & Junger, 2017). Blijkbaar is weten dat 
menselijke interacties ingekleurd worden door 
persoonlijke waarden alleen niet voldoende om 
gevoelens van uitsluiting bij een ander te kunnen 
voorkomen. Het vraagt steeds weer om een 
bepaalde bewustwording. Het openstaan voor en 
luisteren naar andermans verhalen, bijvoorbeeld via 

het bekijken van een dergelijke documentaire, kan 
daarbij helpen. Uiteraard geldt dit voor alle 
menselijke contacten, zou je kunnen stellen. Maar de 
leraar heeft in zijn interactie met een kind in mijn 
beleving wel een grote(re) verantwoordelijkheid. 
Volgens de maakster zou de film tot verplichte kost 
van lerarenopleidingen moeten behoren. Een 
uitspraak waar ik het van harte mee eens ben.

Kortom: Een onderzoekende, open en nieuwsgierige 
houding ten opzichte van het mensbeeld van de 
(vrijeschool)leraar is in mijn beleving noodzakelijk 
om de opdracht van het onderwijs en de opgave van 
de vrijeschool vorm te geven vanuit ‘een traditie van 
vernieuwing’ (het thema van 100 jaar 
vrijeschoolonderwijs). Verhalen kunnen daarbij 
helpen. Niet alleen de verhalen die zo kenmerkend 
zijn voor de lesstof in de klassen maar ook en juist de 
(levens)verhalen van de leraren zelf.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
• De leraar is mens en daarmee niet neutraal. Hij maakt 

(vakdidactische en pedagogische) bewuste en 
onbewuste keuzes op basis van zijn 
vooronderstellingen en normen- en waardenkader 
(‘biografie’).

• Een 'conditio sine qua non' in het onderwijs is de 
vrijheid en de ruimte voor de leraar om invulling te 
geven aan zijn lestaak. Wat de leraar doet met die 
(gedeeltelijke) autonomie wordt vanwege die eigen 
biografie dus in belangrijke mate subjectief bepaald.

• Normatieve professionalisering gaat om het 
herkennen van de subjectieve kant van het zijn van 
een leraar. Het gaat om de onderkenning van de 
eigen rol en interpretaties van het uitoefenen van het 
beroep.

• (H)erkenning van de subjectieve kant van het 
leraarschap impliceert voor een leraar in opleiding 
niet alleen de noodzaak van een ontwikkeling op het 
gebied van instrumentele professionalisering maar 
evenzo op het gebied van de normatieve 
ontwikkeling. Dat vraagt om ruimte in de opleiding 
voor reflectie op ook andere dan de instrumentele 
vaardigheden.

• Een (her)waardering van en aandacht voor de 
normatieve professionalisering kan binnen een 
(school)team ruimte creëren voor bezieling en 
betrokkenheid en voor de ontwikkeling van een 
(professionele) identiteit. Zeker in een tijd waarin 
tradities niet meer zo duidelijk ervaren worden.

• Het delen van verhalen en gebeurtenissen biedt 
mogelijkheden om ervaringen te koppelen aan de 
onderliggende patronen die er zijn en daar eventueel 
opnieuw betekenis aan te geven. Zo kan invulling 
gegeven worden aan een ‘traditie van vernieuwing’.
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Dit artikel bespreekt de 
inzichten uit een 
verkennend onderzoek van 
drie lerarenopleidingen 
naar de rol van jeugd-
literatuur in de 
persoonsvormende en 
socialiserende functie van 
onderwijs, gericht op het 
burgerschapsonderwijs. 
Daarbij is met het oog op 
het vermijden van een 
overladen curriculum 
gekeken hoe bestaande 
activiteiten met jeugd-
literatuur ingezet kunnen 
worden binnen de 
doelstelling van burger-
schapsonderwijs. Deze 
bijdrage is gebaseerd op 
een uitvoeriger 
onderzoeksrapportage 
(Jongstra et al., 2020).

Burgerschapsonderwijs is hot. 
Landelijke kranten en andere 
nieuwsmedia spreken boekdelen. 
De onderwijsminister, Arie Slob, 
is ontevreden over de impact van 
het onderwijs op de samenleving 
ten aanzien van burgerschaps-
vorming. Hij wil daar, gesteund 
door een grootdeel van de 
Tweede Kamer en vele 
(internationale) onderzoeken, 
verandering in aanbrengen. Deze 
verandering moet door nieuwe 

wetgeving geborgd worden en in 
de praktijk worden gebracht 
door Curriculum.nu. In deze 
voorstellen krijgt het leergebied 
Burgerschap een nieuwe, 
prominente plaats.
 
Scholen zijn sinds 2006 wettelijk 
verplicht om aan burgerschaps-
vorming te werken, de concrete 
uitwerking hiervan blijkt echter 
nog steeds onduidelijk. Voor veel 
scholen is het nu niet duidelijk 
wat er volgens de wet van 
leraren wordt verwacht. Het blijkt 
echter dat scholen te weinig 
beleid maken waardoor het 
aanbod van burgerschaps-
onderwijs, waaronder 
bijvoorbeeld het aanbieden van 
betekenisvolle teksten, sterk 
afhangt van het handelen van de 
leraar (Inspectie van het 
Onderwijs, 2018). De scholen 
missen tevens handvatten om 
binnen de bestaande curricula 
het burgerschapsonderwijs 
merkbaar en zichtbaar te maken. 
Daarom zijn voorbeeldleerlijnen, 
inhouden en aanpakken, binnen 
en buiten het formele curriculum, 
ondersteuning van onderwijs-
ontwikkeling door scholen en 
kennisorganisaties, evenals 
instrumenten om de leer-
opbrengsten zichtbaar te maken, 
nodig om het  burgerschaps-

onderwijs goed te kunnen 
inrichten op alle scholen 
(Dijkstra, Ten Dam, & Waslander, 
2019).
 
INTEGRALE BENADERING VAN 
BURGERSCHAPSONDERWIJS IS 
WENSELIJK
De drie domeinen kwalificatie, 
socialisatie, persoonsvorming 
zoals Biesta ze heeft 
geïntroduceerd, kennen 
weliswaar ieder hun eigen 
functie, maar overlappen elkaar 
voor een deel; ze zijn integraal 
van belang voor het actieve 
leven van de mens (Arendt, 
2016). In de kwalificatiefunctie 
gaat het veelal om kennis en 
vaardigheden. Heel anders is dat 
met de beide vormingsfuncties, 
waarbij bij de functies mentaliteit 
en houdingsaspecten een rol 
spelen. Daarom is het van belang 
om op het grensvlak van 
persoonsvorming en socialisatie 
de intra-persoonlijke sociale 
competenties op te lichten, zoals 
sociale autonomie, het 
empathisch vermogen en het 
oordeelsvermogen. Voorwaarde 
om deze competenties in de 
school sterker te ontwikkelen is 
het inzicht in de mens, 
bestaande uit inzicht in jezelf en 
in de ander (sociaal inzicht).

WENCKJE JONGSTRA, TAMME SPOELSTRA, IETJE PAUW VEERKRACHT 17 - NUMMER 1 / 2020

DE KRACHT VAN JEUGDLITERATUUR
EEN VERKENNING NAAR DE BETEKENIS VAN JEUGD-
LITERATUUR VOOR HET BURGERSCHAPSONDERWIJS

18



Een integrale benadering van de 
drie domeinen persoonsvorming, 
socialisatie en kwalificatie is ook 
wenselijk vanuit het perspectief 
van leraren. Leraren in het 
primair onderwijs ervaren een 
grote overladenheid in het 
curriculum. Ook dat levert 
handelingsverlegenheid en zelfs 
onrust op, naast de ervaren 
handelingsverlegenheid wat 
betreft de begeleiding van de 
ontwikkeling van 
intra-persoonlijke aspecten van 
kinderen.
 
De keuze voor de focus van het 
lezen van jeugdliteratuur door 
leerlingen in deze studie is niet 
ongegrond.  In de bekende 
metafoor van de ´de spiegels en 
vensters´ wordt de meerwaarde 
van lezen mooi geduid; het kan 
zowel herkenning, als greep 
geven op de onbekende wereld, 
waarin de het kind zich in de 
realiteit bevindt. Kinderen 
verbreden door het lezen van 
literatuur hun horizon door 
identificatie met de personages. 
Taalvaardigheid wordt, in 
algemene zin, dan ook terecht 
gerelateerd aan 
burgerschapsvorming (Eidhof, 
2016). Het lezen van 
jeugdliteratuur door het 
opgroeiende kind zou dan de 
ontwikkeling van het eerder 
besproken grensvlak van 
persoonsvorming en socialisatie 
dienen, in het bijzonder de 
ontwikkeling van intra-
persoonlijke sociale 
competenties.

OPZET VERKENNEND 
ONDERZOEK
Het verkennend onderzoek is 
een eerste fase in een groter 
ontwerpgericht onderzoek van 
de Radiantpartners dat als doel 
heeft om inzicht te krijgen in hoe 
jeugdliteratuur benut kan 
worden bij burgerschaps-
vormingsonderwijs in de 
basisschool. Op basis van een 

literatuurverkenning hebben 
Jongstra et al. (2020) eerst een 
conceptueel model ontwikkeld 
waarin relevante factoren in 
kaart gebracht zijn. Het model 
maakt duidelijk dat de leraar 
burgerschapsvorming kan 
stimuleren door jeugdliteratuur 
te benutten, waardoor het 
empathisch vermogen van 
kinderen wordt versterkt. 
Gesprekken over literatuur en 
wat literatuur met je kan doen 
spelen hierin een belangrijke rol. 
Jeugdliteratuur als middel 
versterkt namelijk het inzicht van 
kinderen in zichzelf en in de 
ander met als doel dat de 
kinderen in vrijheid en 
verantwoordelijkheid groeien in 
burgerschapsvorming. 
Voorwaardelijk hierin is het 
creëren van een leescultuur 
waarin -naast het aanbod van 
passende jeugdliteratuur- 
leerlingen blijvend gemotiveerde 
en leesvaardige lezers zijn en 
leraren over de noodzakelijke 
vakspecifieke competenties 
beschikken.
 
Na de literatuurverkenning 
hebben semi-gestructureerde 
gesprekken in drie focusgroepen 
plaatsgevonden op drie 
basisscholen in het land. We 
vroegen leraren en hun 
leidinggevenden naar hun eigen 
houding ten opzichte van het 
onderwerp, naar wat volgens hen 
de rol van jeugdliteratuur zou 
kunnen zijn. Vervolgens waren 
we nieuwsgierig naar wat 
voorwaarden zijn om 
onderwijsactiviteiten met 
jeugdliteratuur t.b.v. 
burgerschapsvorming en 
empathisch vermogen vorm te 
kunnen geven en hun ervaringen 
op dit terrein.
 
Hieronder delen we zowel onze 
inzichten uit de literatuur-
verkenning als die uit de 
gesprekken met lerarenteams.
 

INZICHTEN NAAR AANLEIDING 
VAN DE LITERATUUR-
VERKENNING
De aandacht voor sociaal inzicht 
komt naar voren in het werk van 
filosofe Nussbaum (2011). Ze 
noemt drie vaardigheden die 
burgers dienen te beheersen in 
het omgaan met de complexe 
wereld die hen omgeeft. Naast 
feitenkennis en logica noemt 
Nussbaum als derde de 
narratieve verbeelding. 
Narratieve verbeelding is volgens 
Martha Nussbaum:
'de vaardigheid om te bedenken 
hoe het zou kunnen zijn om in de 
schoenen te staan van iemand 
anders dan jijzelf, om een 
intelligente lezer te zijn van het 
verhaal van die persoon, en om 
de emoties, wensen en 
verlangens te begrijpen die 
iemand in die situatie zou kunnen 
hebben' (p. 130, Nussbaum, 2011)
 
Volgens Nussbaum is medeleven 
in de vorm van deze narratieve 
verbeelding een essentieel 
onderdeel van (democratisch) 
burgerschapsonderwijs. Het 
cultiveren van dit medeleven 
dient volgens Nussbaum breed 
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te gebeuren. Naast het gezin 
speelt het onderwijs een 
belangrijke rol. Vanuit deze 
opvatting verdient het dus ook 
aanbeveling om via de narratieve 
verbeelding het empathisch 
vermogen van kinderen te 
vergroten en daarmee ook te 
voldoen aan onderdelen van 
burgerschapsonderwijs.
 
JEUGDLITERATUUR EN JEZELF 
ONTMOETEN IN DE REALITEIT 
DOOR EMOTIONELE 
TRANSPORTATIE
Volgens Biesta betekent de groei 
van een kind naar volwassen 
vrijheid ‘de ander en het andere’ 
meenemen in het afwegen van 
keuzes en is deze gericht op 
goed leven en goed samenleven. 
Het reiken naar volwassen 
vrijheid kan alleen door het 
almaar ondergaan van de ‘reality 
check’, het in dialoog brengen 
van enerzijds onze persoonlijke 
initiatieven en anderzijds de 
wereld om tot ‘een mate van 
zelfbegrenzing te komen’. Deze 
ontmoeting met de realiteit kan 
op diverse manieren tot stand 
komen. Een van die manieren is 
het benutten van jeugdliteratuur; 
‘… soms op het talige of 
symbolische vlak, zoals het 
ontmoeten van een lastige tekst, 
een moeilijk boek …’ (Biesta, 
2018, p. 25).
 
Of kinderen die lezen in het 
bijzonder meer empathisch zijn 
dan kinderen die niet lezen, is 
natuurlijk een vraag die met veel 
voorzichtigheid en nuancering 
beantwoord dient te worden. 
Het is duidelijk dat het 
empathisch vermogen zich 
ontwikkelt bij de lezer, mits het 
gaat om literaire teksten, en mits 
hij opgezogen wordt, ofwel 
emotioneel ‘getransporteerd’ of 
verplaatst wordt in het verhaal 
(Bal & Veltkamp, 2013). Lezers 
kunnen zo letterlijk in vervoering 
raken van een verhaal en 
daarmee veranderen. Volgens de 

‘Narrative Transportation Theory’ 
hebben verhalen de kracht om 
iemand te veranderen.
 
INTERACTIE OVER TEKSTEN IN 
EEN LEESCULTUUR
Interactie met en over teksten is 
cruciaal voor begripsvorming. 
Een vorm waarbinnen interactie 
over jeugdliteratuur kan 
plaatsvinden zijn literaire 
gesprekken. In een literair 
gesprek delen lezers hun 
persoonlijke, tijdens het lezen 
gevormde, tekstwerelden.

Er zijn randvoorwaarden aan het 
voeren van literaire gesprekken 
over boeken, waarin leerlingen 
emotioneel ‘getransporteerd’ 
worden en zo hun empathisch 
vermogen kunnen ontwikkelen. 
Er moeten uiteraard teksten voor 
handen zijn, maar belangrijker is 
dat de leerling en de leraar en 
het systeem waarin zij 
samenwerken gekenmerkt zijn 
als leescultuur. In hun oproep tot 
een leesoffensief pleiten de 
Onderwijsraad en de Raad voor 
Cultuur (2019) voor het 
realiseren van een leescultuur op 
scholen. Het gaat hier om de 
relevantie van een leescultuur, en 
een hernieuwde kijk op het 
leesonderwijs, waarbinnen het 
noodzakelijk is dat kinderen al 
vroeg in hun ontwikkeling een 
positieve leesmotivatie 
ontwikkelen en zo blijvende 
lezers worden. Het uiteindelijke 
doel van het offensief is het meer 
en ‘dieper lezen’ te stimuleren.
 
INZICHTEN NAAR AANLEIDING 
VAN DE FOCUSGROEP-
GESPREKKEN
Heel opvallend was dat 
nagenoeg alle leraren in ons 
onderzoek aangeven dat ze zelf 
een te beperkt repertoire hebben 
om jeugdliteratuur in te zetten bij 
burgerschapsonderwijs. Zo 
verklaart een enthousiaste leraar: 
‘Nou we hebben hier een 
bibliotheekje gehad voor 

collega’s. Voor de kerstvakantie 
lagen die boeken er nog.’ Het 
ontbreekt hierbij vaak aan zowel 
kennis van relevante 
kinderboeken, alsook aan de 
didactiek die deze benadering 
vereist. Het leesprofiel van de 
leraar blijkt bepalend voor de 
mate van ‘voorbeeld’ zijn in het 
klaslokaal: hoe sterker het 
leesprofiel van de leraar is 
gevormd, hoe sterker de inbreng 
van de leraar in de keuze voor 
boeken: ‘Ik denk wel dat het ook 
een beetje mijn eigen voorkeur 
is. Deze is voorgelezen toen ik 
zelf op de lagere school zat en 
vond ik heel erg mooi en dat 
blijft je gewoon bij, van dat je 
daar met de hele klas van genoot 
en zo spannend was hoe dat 
weer verder ging’.
 
Tijdens de interviews werd een 
diversiteit aan factoren genoemd 
als bevorderend voor een 
leescultuur: autonomie in het 
bestellen van boeken, recente 
collectie, tijd om zelf boeken te 
lezen, uitnodiging auteurs, de 
leraar dient zelf leesplezier te 
ervaren, boeken die aansluiten bij 
thema’s, aandacht voor speciale 
activiteiten zoals de kinder-
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boekenweek, en de activiteit 
voorlezen.
Daarnaast blijkt dat het 
bewustzijn om jeugdboeken 
intentioneel in te zetten om het 
empathisch vermogen bij 
kinderen te stimuleren, bij veel 
leraren en directie ontbreekt 
(vragen 2, 3 en 4). Een leraar 
benoemde dit zo: ‘Er is zo’n 
uitspraak: wie leest leeft 1000 
levens. Dus dan kan je toch wel 
zien dat je je toch wel gaat 
verplaatsen in zo’n boek. Dat je 
toch wel je de hoofdpersoon 
gaat voelen of juist wel het 
slachtoffer.’ Wellicht is de 
oorzaak hiervan dat 
leesonderwijs veelal als 
geïsoleerd vak gezien en beleefd 
wordt, waarbij de ontwikkeling 
van taalvaardigheid (leesbegrip, 
woordenschat) als doelstelling 
centraal staat.
 
Er leeft echter onder leraren in 
ons onderzoek de wens om het 
leesonderwijs meer betekenis te 
geven richting empathisch 
vermogen en burgerschaps-
onderwijs, maar het ontbreekt 
hen nu aan tijd en expertise. 
Jeugdliteratuur wordt dus wel 
ingezet voor burgerschap, maar 
niet breed onderbouwd met 
genres en kennis over 
empathisch vermogen. Dat werd 
duidelijk gemist tijdens de 
interviews. Er leeft bij leraren de 
wens om de verbinding te 
zoeken met andere kerndoelen 
c.q. onderwijsdoelen als 
burgerschapsonderwijs en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Een leraar zegt: Ik zou het wel 
eens wat meer betekenisvol 
willen maken. Je zou kunnen 
zeggen boekbespreking, maar 
dat is ook zo saai. Ik zou daar 
wat meer caché aan willen 
geven.
 

CONCLUSIE
De grootste les die we uit deze 
beperkte studie leren, is dat er 
immense kans is die nu onbenut 
blijft als het gaat om de inzet van 
jeugdliteratuur ter bevordering 
van persoonsvorming en 
socialisatie. Er is weliswaar 
aandacht voor activiteiten waarin 
boeken een rol spelen, zoals de 
kinderboekenweek, begrijpend 
lezen en vrij lezen (met de 
nadruk op het maken van 
leeskilometers) en er zijn 
contacten met de bibliotheek 
waardoor een toereikend 
leesaanbod mogelijk is. 
Jeugdliteratuur benutten in 
literaire gesprekken ten behoeve 
van burgerschapsvorming is 
vooralsnog een witte vlek.
In een vervolgonderzoek zullen 
we experimenteren met zowel 
professionaliseringsactiviteiten, 
als concrete onderwijs-
activiteiten op dit terrein. 
Burgerschapsonderwijs en 
verhalen. De verhalen uit de 
jeugdliteratuur liggen te wachten 
op kinderen om je er als lezer 
door in vervoering te laten raken.
 
Radiant Lerarenopleidingen is een 
samenwerkingsverband van negen 
hogescholen een bundeling van 
onderwijsontwikkeling en 
praktijkgericht onderzoek.
KPZ werkt samen met hogeschool 
Viaa en Driestar Educatief aan een 
onderzoek naar de inzet van 
jeugdliteratuur bij persoonsvorming 
en socialisering.
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Professionele Identiteit, KPZ
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(…) voor iedereen die álles wil weten. Bijvoorbeeld 
hoe je een gevecht met Tyrannosaurus rex zou 
kunnen winnen, hoeveel bomen je in de Amazone 
vindt, hoe een wereld er zonder hommels en bijen 
uitziet, hoe een pijnboom in Barcelona via een 
ondergronds netwerk verbonden is met een berk in 
Wladiwostok, wat het sterkste gif ter wereld is, 
welke verborgen boodschap een schelp van 
honderdduizenden jaren geleden bevat en zelfs 
hoe gras groeit… (inleiding van T.rex tot 
tandjesgras)
 
En weer heeft successchrijver Schutten het geflikt: 
het is hem opnieuw gelukt een sterk boek over van 
alles en nog wat te schrijven dat nieuwsgierigheid 
opwekt, bevredigt en opnieuw prikkelt. Een boek 

waarbij je feiten op het web gaat checken en na het 
lezen met jezelf afspreekt om in de vakantie naar het 
nieuwe Naturalis in Leiden te gaan.  

HUGO VAN DEN ENDE VEERKRACHT 17 - NUMMER 1 / 2020

WAT EEN KANJER VAN EEN 
BEEST EN WAT EEN BEEST VAN 
EEN BOEK…

'Bij Naturalis gebruiken we 
verwondering als vertrekpunt om te 
leren. Wij ontdekken samen de rijkdom 
van de natuur. Wat iemand ook weet, er 
is altijd meer om enthousiast over te zijn, 
meer om te leren en meer om te 
onderzoeken.'
(Bron: site van Naturalis)
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Je kunt het natuurlijk ook zo stellen: weer heeft 
Naturalis het geflikt: samenwerken met een 
jeugdboekenauteur en een sterke illustratrice om zo 
kinderen en hun begeleiders naar Leiden te lokken.

In 2016 mocht Daan Remmerts de Vries de 
opgraving van T.rex Trix in Noord Amerika van 
dichtbij meemaken en met allerlei onderzoekers en 
andere betrokkenen spreken. Dit leverde hem een 
zilveren griffel op voor zijn T.Rex Trix in Naturalis en 
voor het museum was dit een aardig visitekaartje: 
het is toch een grootse prestatie dat juist dit gave 
dinosaurusskelet permanent in Nederland te zien is…  
En dan nu bij de opening van het nieuwe Naturalis 
de samenwerking met Jean Paul Schutten die 
natuurlijk prima past in het plaatje van het museum. 
Heeft hij al eerder met het veelbekroonde Het 
raadsel van alles wat leeft laten zien hoezeer hij in 
staat is om complexe informatie op een goede en 
onderhoudende manier over te brengen, nu schrijft 
hij nog vlotter en maakt hij de informatie nog 
toegankelijker voor zijn jonge lezers – je blijft maar 
lezen en lezen.
 
Hij laat je op verschillende plekken in het boek 
nadenken over T.rex Trix en geeft leuke feitjes weg 
op een uitklapbare pagina waar ze in al haar 
postume glorie schittert. Hij neemt je mee langs veel 
bijzondere schepsels: hoe ziet een zeewolf eruit en 
een cactusvleermuis, een vliegend draakje of een 
geelneusclownlantaarndrager? Dan gidst hij je weer 
langs de beroemde darwinvinkjes, de javamens, de 
Tiktaalik en andere iconen van de evolutieleer. De 
bladspiegel is speels, de illustraties verhelderend en 
uitnodigend en de gekozen invalshoeken soms 
verrassend:
'Stel je eens een denkbeeldige planeet voor, de 
planeet Supersaai X3. Op die planeet leven maar drie 
levende soorten: mensen, koeien en gras. (…) Zou je 
op deze planeet kunnen overleven?'
 

Met deze vraag wil hij een bewustwording op gang 
brengen en toelichten waarom Naturalis zo veel 
verschillende soorten bewaart en hoe belangrijk 
biodiversiteit is voor het leven op aarde – wel 
jammer overigens dat hij de neushoorn laat 
sneuvelen in zijn betoog – dat zal het wildbeheer in 
Afrika beslist niet met hem eens zijn.
 
Schutten werkt veel met vragen en dat komt vaker 
voor bij informatieve boeken, maar wat maakt dit 
boek dan een echt Schuttenboek? Waarschijnlijk zijn 
rechtsreekse benadering van zijn lezerspubliek, die 
hij keer op keer een hoofdrol gunt in de menselijke 
geschiedenis. De lezer wordt met je aangesproken 
en wordt regelmatig uitgenodigd zich te verplaatsen 
in het ding of dier dat besproken wordt. Op één 
uitzondering na overigens en grappig verwoord: 
'Een mens lijkt meer op een chimpansee dan op een 
kwal- als het goed is tenminste.'
 
LITERATUUR
Jan Paul Schutten, Van T.rex tot tandjesgras. De schatten van 

Naturalis, 2019 Gottmer/Naturalis

  (ill. Wendy Panders),

Jan Paul Schutten Het raadsel van alles wat leeft en de 

stinksokken van Jos Grootjes uit Driel, 2013 Gottmer 

 (ill. Floor Rieder),(gouden griffel)

Daan Remmerts de Vries, T.Rex Trix in Naturalis, Leopold, 2016 

(zilveren griffel)

AUTEUR
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Op 9 oktober 2019 heeft KPZ bezoek 
gehad van een panel van de NVAO 
(Nederlands-Vlaams Accreditatie Orgaan) 
in het kader van de kwaliteitsafspraken 
hoger onderwijs. De kwaliteitsafspraken 
komen voort uit het sectorakkoord dat het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur & 
Wetenschappen (OC&W) en de Vereniging 
Hogescholen in het voorjaar van 2018 
sloten. Via de kwaliteitsafspraken vloeit 
geld in de vorm van onderwijskwaliteit 
terug naar studenten en worden de 
middelen die vrijvielen als gevolg van de 
invoering van het studieleenstelsel 
expliciet ingezet.

Met de kwaliteitsafspraken geven de 
hogescholen invulling aan de verdere 
kwaliteitsverbetering binnen de 
hogeschool.
 
Zoals hiervoor al werd genoemd, krijgen 
hogescholen geld voor het versterken van de 
onderwijskwaliteit; dit geld komt vrij, omdat het 
studieleenstelsel voor de overheid minder kost. Het 
geld moet dan ook ten goede komen aan studenten 
in de vorm van betere onderwijskwaliteit. Elke 
hogeschool is vrij om binnen bepaalde kaders aan te 
geven aan welke thema's het vrijgekomen geld 
besteed wordt. KPZ heeft in samenspraak met 
studenten, MR, medewerkers en het werkveld binnen 
de voorgeschreven thema’s concrete voornemens 
geformuleerd (zie figuur 1).

JOOST KIEFT VEERKRACHT 17 - NUMMER 1 / 2020

KWALITEITSAFSPRAKEN:
GELD VOOR ONDERWIJS-
KWALITEIT
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KPZ wil het geld vooral besteden aan intensiever en 
kleinschaliger onderwijs, dus kleinere groepen, meer 
begeleiding, extra ondersteuning bij taal en rekenen, 
meer inzetten op differentiatie in het onderwijs, 
zodat meer keuzemogelijkheden ontstaan, bepaalde 
voorzieningen voor studenten uitbreiden en het 
aanbieden van professionaliseringstrajecten voor 
docenten. Dit zijn maatregelen waarvan studenten 
profiteren en waardoor de onderwijskwaliteit 
versterkt wordt.
 
Tijdens de bezoekdag van het NVAO-panel zijn 
gesprekken gevoerd met het College van Bestuur en 
directie, de medezeggenschapsraad (inclusief de 
studenten) en de Raad van Toezicht. Het panel heeft 
naast het plan aanvullende documenten bestudeerd. 
Aan het eind van de bezoekdag gaf het panel aan 
dat ze de drie criteria voldoen:
1. het plan draagt beredeneerd bij aan onderwijs-

kwaliteit,
2. belanghebbenden zijn voldoende betrokken bij het 

plan,
3. de voornemens zijn realistisch) beoordeeld met 

‘voldoet’ en komt daardoor tot een positief 
eindoordeel.

 

KWALITEITSAFSPRAKEN KPZ GOEDGEKEURD
Recent ontvingen we bericht dat het ministerie van 
OC&W het positieve advies van de NVAO heeft 
overgenomen en daarmee de kwaliteitsafspraken 
van KPZ heeft goedgekeurd. En dat is goed nieuws!

De kwaliteitsafspraken bieden KPZ de mogelijkheid 
om de ambities uit haar instellingsplan een krachtig 
vervolg te geven en de voornemens uit het plan voor 
de kwaliteitsafspraken uit te voeren. We werken de 
komende vijf jaar met veel passie en plezier aan de 
uitwerking van bovengenoemde concrete plannen. 
Bij ons werk hebben we steeds in ons achterhoofd: 
draagt het bij aan de onderwijskwaliteit? Ook bij het 
verwezenlijken van de kwaliteitsafspraken geldt ons 
motto: elke dag een beetje beter!

AUTEUR
Drs. Joost Kieft, directeur Opleidingen, KPZ

Figuur 1 Concrete voornemens binnen de voorgeschreven thema's
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De kwaliteit van het onderwijs wordt 
regelmatig getoetst. Op basisscholen komt 
bijvoorbeeld de inspectie langs en de 
Nederlands-Vlaamse Accreditatie 
Commissie oordeelt over de kwaliteit van 
opleidingen in het hoger onderwijs. Er is 
ook een commissie die de kwaliteit van 
praktijkgericht onderzoek in het hbo toetst. 
In oktober heeft deze commissie de 
kwaliteit van het Kenniscentrum van KPZ 
beoordeeld.
 
Op basis van vijf standaarden heeft het 
Kenniscentrum van tevoren een Kritische Reflectie 
geschreven. Die is tot stand gekomen op basis van 
gesprekken met diverse groeperingen, zoals 
studenten, hogeschooldocenten, het werkveld, 
waaronder oud-studenten bachelor en master, 
directie, voorzitter College van Bestuur en de Raad 
van Toezicht.

Het Kenniscentrum heeft zichzelf in deze Kritische 
Reflectie de spiegel voorgehouden en beschreven 
op welke wijze het aan de kwaliteits-
standaarden tracht te voldoen.
 
Bij deze standaarden gaat het om de volgende 
vragen:
• Heeft het Kenniscentrum een relevant, ambitieus en 

uitdagend onderzoeksprofiel?
• Heeft het Kenniscentrum voldoende onderzoekers, 

geld en samenwerkingsverbanden om het 
onderzoeksprofiel te realiseren?

• Voldoet de kwaliteit van het onderzoek aan de 
standaarden in het vakgebied?

• Levert het Kenniscentrum voldoende 
kennisproducten op voor het vakgebied, de 
beroepsgroep en het onderwijs?

• Voert het Kenniscentrum regelmatig evaluaties uit en 
worden er op basis van die evaluaties verbeteringen 
uitgevoerd?

Per vraag heeft het Kenniscentrum laten zien waar 
het op dit moment staat, wat het bereikt heeft, wat 
de ambities zijn en wat de aandachtspunten zijn.
 
De beoordelingscommissie bestaat uit 
representanten van onderwijs, wetenschap en 
beroepspraktijk: Professor Wim Jochems, emeritus 
hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft en 
aan de Technische Universiteit Eindhoven, dr. 
Jacqueline van Swet,  lector bij Fontys en drs. Harrie 
van de Ven, bestuurder van Optimus primair 
onderwijs.

Op 1 oktober heeft de commissie gesproken met de 
voorzitter van het college van bestuur, de directie, 
de lector, de onderzoekers van het Kenniscentrum, 
docenten, studenten van de bachelor en de master, 
bestuurders, leraren en onderzoekscoördinatoren uit 
het werkveld.

IETJE PAUW VEERKRACHT 17 - NUMMER 1 / 2020

HET ONDERZOEK VAN HET
KPZ KENNISCENTRUM KRIJGT 
MOOIE CIJFERS

Leden van het KPZ Kenniscentrum en directie
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Het panel in gesprek met leden van het KPZ 
Kenniscentrum en directie

TWEE KEER 'GOED'
Aan het eind van de dag gaf de commissie al een 
voorlopig oordeel. Het Kenniscentrum voldeed aan 
alle eisen, twee standaarden werden zelfs met goed 
beoordeeld, namelijk standaard 2 (inzet en 
middelen) en standaard 4 (voldoende 
kennisproducten).

Het Kenniscentrum heeft een geringe capaciteit, 
maar de commissie is zeer positief over de 
(creatieve) wijze waarop het Kenniscentrum zeer 
bewust op zoek gaat naar mogelijkheden om extra 
onderzoekscapaciteit te realiseren. Als voorbeeld 
noemt de commissie de manier waarop KPZ het 
werkveld betrekt bij onderzoek o.a. in de 
kenniskringen werkveld, hen deels zelf regie laat 
voeren en op die wijze extra onderzoekstijd tot 
beschikking krijgt.

Daarnaast is de commissie onder de indruk van de 
output, de kennisproducten, die het Kenniscentrum 
levert ten opzichte van een beperkte personele 
capaciteit. Met het oog op de toekomst hecht de 
commissie waarde aan de uitgesproken ambitie door 
College van Bestuur en Raad van Toezicht van 
verdubbeling van de onderzoekscapaciteit en de 
financiële middelen binnen een termijn van vier jaar.
 
De commissie concludeert dat het onderzoek van 
het Kenniscentrum absoluut relevant is en ook in het 
regionale werkveld landt. De onderzoeksmethoden 
(narratief en ontwerpgericht) dragen hier volgens de 
commissie aan bij. Het Kenniscentrum draagt tevens 
een grote en zeer belangrijke bijdrage aan het 
onderwijs van KPZ. De commissie noemt de 
ontwikkeling van de associate degree, bachelor- en 
masteropleiding, de verantwoordelijkheid voor de 

Prof. dr. Wim Jochems geeft het voorlopige oordeel

onderzoeksleerlijn in het onderwijs, en de 
begeleiding van afstudeerders door het 
Kenniscentrum als voorbeelden.

Het aantal wetenschappelijke publicaties dat KPZ 
realiseert, is beperkt. Daar staat volgens de 
commissie tegenover dat het Kenniscentrum wel 
degelijk bijdraagt aan de kennisontwikkeling binnen 
het onderzoeksdomein, bijvoorbeeld op het terrein 
van leesbevordering en interprofessioneel 
samenwerken. En ook op het gebied van narratief 
onderzoek en de narratieve professionele identiteit. 
De bijdrage die KPZ levert aan het onderzoeks-
domein wordt ook herkend door andere instellingen, 
die KPZ steeds vaker benaderen om deel te nemen 
aan onderzoeksaanvragen en consortia.
 
AANBEVELINGEN
Uiteraard heeft de commissie ook enkele 
aanbevelingen. Zo adviseert de commissie om de 
indicatoren duidelijker te formuleren, een keuze te 
maken in de vele onderzoeksthema's, een realistisch 
plan op te stellen voor uitbreiding van de inzet en 
middelen van het Kenniscentrum en om sterk in te 
zetten op de waardevolle samenwerking binnen de 
Campus Kind en Educatie, maar wel met behoud van 
de eigen narratieve en ontwerpgerichte aanpak.
 
KPZ en de onderzoekers van het Kenniscentrum 
kunnen tevreden zijn.

AUTEUR
Dr. Ietje Pauw, coördinator KPZ Kenniscentrum
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Ons onderwijs is aan groot onderhoud toe, 
zo stelt een brede coalitie van 
onderwijsorganisaties. Op 21 januari jl. 
ontvouwde deze coalitie het discussiestuk 
De toekomst van ons onderwijs.
 
Het systeem piept en kraakt en de rek is eruit. De 
leesvaardigheid van leerlingen neemt af, er is 
kansenongelijkheid, talenten worden onvoldoende 
benut, leerlingen- en studentenwelzijn staat onder 
druk en onderwijsprofessionals ervaren hoge 
werkdruk en weinig professionele ruimte.
Ik ben het eens met de coalitie. De zorgen betreffen 
overigens niet alleen het onderwijs: er zijn 
demonstraties en stakingen, ook in andere velden 
binnen het publieke domein kraakt het. Belangrijke 
voorzieningen die aan de basis staan van onze 
welvarende samenleving functioneren niet goed; 
denk aan de zorg, het onderwijs, de politie.
 
Ondertussen buitelen de strategische agenda’s en 
beleidsadviezen over het onderwijs over elkaar heen 
en beschrijft iedere instantie de aanbevelingen en 
strategische doelen voor de komende jaren. Enkele 
veel terugkerende thema’s zijn leven lang 
ontwikkelen, samen opleiden & professionaliseren, 
regionale samenwerking, doorlopende leerlijnen, 
bevoegdhedenstelsel, toegankelijkheid en 
flexibilisering.  
 
Eén van de beleidsrapporten is het advies van de 
Onderwijsraad 'Ruim baan voor leraren', dat pleit 
voor een fundamentele herziening van de 
opleidings- en arbeidsstructuur in het onderwijs. De 
schotten tussen de onderwijsbevoegdheden moeten 
eruit om zodoende meer loopbaanmogelijkheden 
voor leraren te creëren. Dat draagt bij aan 
aantrekkelijkheid van het beroep en geeft meer 
mogelijkheden om anders te organiseren.
 

Ik zie voor me dat de pabo’s zich omvormen tot 
lerarenopleiding funderend onderwijs met als nieuwe 
naam en afkorting pafo. Deze opleiding verzorgt de 
brede pedagogisch-didactische basis voor leraren 
werkzaam in wat we nu po en vo noemen. De pafo 
biedt naast die brede pedagogisch-didactische basis 
keuzemogelijkheden voor specialisaties naar 
leeftijdsgroepen en wellicht ook enkele meer 
vakinhoudelijke specialisaties; ik denk hierbij onder 
meer aan Nederlands, rekenen & wiskunde. 
Vakinhoudelijke specialisaties als scheikunde, 
economie, management & organisatie halen 
studenten ergens anders. Dat past in de 
flexibilisering van het onderwijs.
Die nieuwe pafo leidt leraren op voor een nieuw type 
school of integraal kindcentrum. Doorlopende 
leerlijnen, individuele leerlijnen, eerder beginnen met 
leren, gedifferentieerde overgangen: 
ontwikkelingsgericht onderwijs, waarin talenten kans 
krijgen en inclusie vanzelfsprekend is.
 
De relevantie en urgentie om de bakens te verzetten, 
is hoog. De maatschappelijke onrust, politieke 
aandacht en behoefte om te vernieuwen is groot. 
Het is tijd voor een herijking van de koers.
Het Instellingsplan van KPZ beslaat de periode 
2016-2021; we gaan dit kalenderjaar bouwen aan een 
nieuw strategisch beleidsplan voor de komende 
jaren. Thema’s te over zou ik zeggen. Die thema’s 
willen we graag met onze partners verkennen en 
uitdiepen, want opleiden doe je samen en we willen 
opleiden in netwerken.
 
Graag nodig ik je bij deze uit om met ons na te 
denken over onze missie, onze koers, de relevante 
thema’s en de invulling daarvan. Hoe mooi zou het 
zijn als we samen aan die pafo gaan bouwen.
Geef je reactie aan ons door via info@kpz.nl.
 
Ingrid Lammerse,
voorzitter College van Bestuur KPZ

INGRID LAMMERSE

DE TOEKOMST VAN
ONS ONDERWIJS: OP
WEG NAAR DE PAFO?
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In de rubriek (W)elke leraar leest dit?! 
wordt steeds een boek besproken dat 
interessant is voor pedagogisch 
professionals die werkzaam zijn in het 
domein Kind en Educatie.

Deze keer Wijze lessen. Twaalf bouwstenen voor 
effectieve didactiek geschreven door: Tim Surma, 
Kristel Vanhoyweghen, Dominique Sluijsmans, Gino 
Camp, Daniel Muijs en Paul A. Kirschner.

Kijk eens naar de schaakopstelling. Een expert ziet 
meteen een variant van de Siciliaanse opening. Een 
leek ziet een schaakbord met schaak-
stukken. Wat je weet, bepaalt wat je ziet, en niet 
omgekeerd.

Zo is het ook met de leraar. Een belangrijk inzicht 
voor de leraar is dat hij als expert anders denkt dan 

de leerling als beginner. De leraar heeft rijke 
voorkennis en kan zo nieuwe kennis meteen 
koppelen aan de bestaande kennis. Een leerling heeft 
deze kapstok nog niet. De leraar dient hier rekening 
mee te houden in zijn didactiek. Hij heeft hiervoor 
naast vakkennis ook vakdidactische kennis en 
pedagogisch-didactische kennis nodig.

Dit is een voorbeeld van een inzicht uit het boek 
Wijze lessen: Twaalf bouwstenen voor effectieve 
didactiek, op p. 19. Dit gratis te downloaden boek, 
dat in het najaar van 2019 is uitgekomen, is 
geschreven door zes onderzoekers uit Nederland en 
Vlaanderen. Het boek slaat een brug tussen 
wetenschap en de dagelijkse praktijk van het 
lesgeven. In het boek worden vijf inzichten 
gekoppeld aan twaalf bouwstenen voor effectieve 
didactiek. Je kunt het woord bouwsteen lezen als 
een instructieprincipe. De kennis komt uit twee 
wetenschapsvelden: de cognitieve psychologie en uit 
lerareneffectiviteitsstudies. Deze inzichten en 
principes zijn afkomstig uit talloze onderzoeken, die 
op een rijtje zijn gezet om evidence-informed 
uitspraken te kunnen doen.
 
In het boek worden vijf inzichten uit de wetenschap 
gekoppeld aan twaalf bouwstenen:
1. Het werkgeheugen heeft een beperkte capaciteit
2. De expert denkt anders dan de beginner
3. Generieke vaardigheden aanleren: het doel is niet 
altijd het middel
4. Leren is niet helemaal hetzelfde als presteren
5. Wat de meest effectieve leraren doen is…gewoon 
goed les geven
 
De twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek zijn:
1. Activeer relevante voorkennis
2. Geef duidelijke, gestructureerde en uitdagende 
instructie
3. Gebruik voorbeelden
4. Combineer woord en beeld

WENCKJE JONGSTRA EN IETJE PAUW VEERKRACHT 17 - NUMMER 1 / 2020

(W)ELKE LERAAR LEEST DIT?!
WIJZE LESSEN. TWAALF BOUWSTENEN VOOR 
EFFECTIEVE DIDACTIEK
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5. Laat leerstof actief verwerken
6. Zoek manieren om te achterhalen of de hele klas 
het begrepen heeft
7. Ondersteun bij moeilijke opdrachten
8. Spreid oefening met leerstof in de tijd
9. Zorg voor afwisseling in oefentypes
10. Gebruik toetsing als leer- en oefenstrategie
11. Geef feedback die leerlingen aan het denken zet
13. Leer je leerlingen effectief leren
 
Hierboven hebben we al verwezen naar het tweede 
inzicht, hieronder nog een toelichting op het eerste 
inzicht: het werkgeheugen heeft een beperkte 
capaciteit.

Hoe kun je dit inzicht als leraar benutten? De auteurs 
leggen uit hoe leren werkt en bespreken het 
onderscheid tussen sensorisch (zintuiglijk) 
geheugen, werkgeheugen en langetermijngeheugen. 
Het werkgeheugen is als een trechter; je kunt er niet 
te veel tegelijk in gieten, en vooral bij nieuwe 
informatie is het heel belangrijk om bewust om te 
gaan met de trechter. Deze inzichten zijn gebaseerd 
op de cognitieve belastingtheorie. Deze zegt dat de 
mentale bandbreedte van je werkgeheugen (zeg de 
trechter) opgevuld kan worden met intrinsieke 
belasting (de complexe leerstof zelf) en extrinsieke 
belasting (belasting die niet met de leerstof te 
maken heeft, bijvoorbeeld de instructie van de leraar 
of de ruimte waarin geleerd wordt 
(achtergrondgeluiden). Als de trechter te vol loopt, 
wordt het leren naar het langetermijngeheugen 
geblokkeerd.

De auteurs Illustreren dit mooi aan de hand van 
onderstaande plaatjes (passend bij bouwsteen 4 
Combineer woord en beeld!) en geven vervolgens 
uitvoerige tips hoe je dit waardevolle inzicht kunt 
benutten in je lessen en waar je voor moet waken.
 
Effectieve instructie (lees: effectief lesgeven) zorgt 
er volgens de auteurs voor dat leerlingen meer en 
diepgaander leren met duurzame kennis en 
vaardigheden. Leren is hierbij niet helemaal hetzelfde 
als presteren (inzicht 4). Leren gaat uiteindelijk om 
het langetermijneffect en niet om een prestatie in 
een les.
 
DE KUNST VAN HET LERAAR ZIJN
Een terechte vraag van de lezer zou kunnen zijn, in 
hoeverre deze inzichten en bouwstenen 
one-size-fits-all zijn. De auteurs lichten o.a. deze 
kwestie toe in het hoofdstuk ‘Onze 
wetenschappelijke basis’ en geven aan dat het boek 
geschreven is vanuit het perspectief van lesgeven 
aan groepen leerlingen, omdat dat vaak de realiteit 
is. Instructie is echter volgens de auteurs een 
'verzameling van de bewuste methodieken of 
werkvormen die de leraar gebruikt om het leren van 
leerlingen te ondersteunen (…) De kunst van het 
leraar zijn is het hebben van een goed gevulde 
gereedschapskist aan werkvormen die je kunt 
gebruiken in jouw eigen onderwijscontext zodat het 
werkt voor jouw leerlingen' (p.7). Het is dus aan de 
leraar zelf om te monitoren welke principes passen 
bij welke kinderen, en dit wordt ons inziens terecht 
een kunst en geen kunde genoemd.

Het boek is heel toegankelijk geschreven met veel 
suggesties voor in je praktijk en veel concrete 
voorbeelden. Weliswaar komen veel 
praktijkvoorbeelden uit het voortgezet onderwijs, 
maar de principes zijn hetzelfde. Er is dus voor elk 
wat wils: je kunt per bouwsteen uitvoerig lezen wat 
de meest effectieve leraren doen om het leren te 
bevorderen; je kunt je verdiepen in waarom de 
bouwstenen werken en meer lezen over de 
achterliggende theorieën; je kunt voorbeelden zien 
van leraren uit verschillende vakgebieden die de 
bouwstenen in praktijk brengen. Verder zijn er QR 
codes bij iedere bouwsteen, voor meer informatie 
(o.a. audiovisueel materiaal) en er is uiteraard een 
uitvoerige bronvermelding. Ook is er een online 
dossier, waar de meeste kernartikelen plus 
doorleessuggesties te vinden zijn (zie 
www.wijzelessen.nu; het boek is hier ook te 
downloaden).

Figuur 1 Vormen van cognitieve belasting
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Het boek is gelardeerd met doeltreffende citaten, 
bijvoorbeeld dit citaat van Hannah Arendt dat als 
motto voor het boek gekozen is: 'Onderwijs is het 
punt waarop we beslissen of we de wereld genoeg 
liefhebben om er verantwoordelijkheid voor te 
nemen'.

Ook staan er uitspraken bij de instructieprincipes die 
iedereen die lesgeeft tot dieper nadenken over zijn 
lesgeven zal aanzetten, bijvoorbeeld wat duurzaam 
leren voor jou als leraar betekent? We noemen een 
paar uitspraken die op zich los staan, maar ook met 
elkaar samenhangen:

'Verwar informatie niet met kennis. Informatie staat in een 
boek, op internet of hoor je vertellen. Kennis is al 
verwerkte informatie. Er is betekenis aan de informatie 
gegeven in je hoofd. Om te kunnen beoordelen of 
informatie correct is, is juist veel kennis noodzakelijk (in 
tegenstelling tot wat sommigen beweren in deze tijden)' 
(p. 20).

'We kunnen de snelheid van ons vergeetproces vertragen 
door vaker te oefenen' (p.24).

'Afwisseling van spijs doet leren (…) Een mogelijke reden 
waarom dit effect [interleaving effect] werkt, is omdat 
leerlingen zichzelf eerst de vraag stellen 'Naar wat voor 
probleem kijk ik?' in plaats van blindelings één enkele 
werkwijze toe te passen op elk probleem in de opdracht' 
(p. 155).
 
TOEPASSING IN JE KLAS EN IN JE TEAM
Hoe kan de leraar -in zijn toch al drukke bestaan- 
profiteren van dit boek? Door het gefaseerd te lezen. 
Hij kan de inzichten en bouwstenen uit dit boek 
gebruiken als ondersteuning bij het lesgeven en die 
bouwstenen selecteren, waarvan hij zelf vindt dat er 
kansen voor verbetering liggen. De bouwstenen 
kennen geen volgorde, en vormen nadrukkelijk geen 
afvinklijst. Het overzicht van de bouwstenen met 
concrete tips op pagina 32-33 is een mooi 
vertrekpunt. Dit boek leent zich ook goed voor 
teamprofessionalisering. Een mooie startvraag zou 
kunnen zijn: wat maakt een les goed? Je zou 
gezamenlijk een inzicht kunnen selecteren met 
bijbehorende bouwstenen en deze tegen het licht 
houden vanuit eenieders praktijkervaring. Je zou ook 
als team steeds een bouwsteen kunnen kiezen en op 
basis van het delen van elkaars ervaringen en op 
basis van teamreflectie verbeterpunten kunnen 
formuleren, waar je vervolgens op terug komt.

We zien dit boek als een mooie aanwinst voor alle 
leraren en daarmee voor alle leerlingen.

BESPROKEN BOEK
Wijze lessen. Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek.

Geschreven door: Tim Surma, Kristel Vanhoyweghen, Dominique 

Sluijsmans, Gino Camp, Daniel Muijs en Paul A. Kirschner.

Gratis te downloaden op www.wijzelessen.nu, maar ook te 

bestellen bij Ten Brink Uitgevers, Meppel.

AUTEURS
• Dr. Wenckje Jongstra, docent-onderzoeker, 

onderzoeksgroep lectoraat Narratieve Professionele 
Identiteit, KPZ

• Dr. Ietje Pauw, lector Narratieve Professionele 
Identiteit, KPZ
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Op 8 januari jl., vond op KPZ de bijeenkomst 
Interprofessionele samenwerking voor kinderen en 
jeugd plaats. De bijeenkomst werd georganiseerd 
namens de Campus Kind en Educatie. De Campus is 
een samenwerking tussen KPZ, hogeschool Viaa, 
Menso Alting, Landstede en Prokino Kinderopvang. 
De organisaties werken samen in het regionale 
werkveld voor educatie (0-18 jaar), kinderopvang, 
sociaal werk, jeugdhulp en lokale overheden. De 
samenwerkingspartners buigen zich over regionale 
vraagstukken op het gebied van arbeidsmarkt en 
personeelstekorten, investeringsfonds inter-
professioneel werken, vormgeving van diverse 
interprofessionele en actuele opleidingen als 
de associate degree Pedagogisch Professionals 
Kind en Educatie en de masters Leiderschap en 
Innovatie Kind en Educatie en Interprofessioneel 
Werken met Jeugd. Het doel van de bijeenkomst 
was kennisdeling rondom landelijke ontwikkelingen 
en vraagstukken in de regio. 
 
In een volle zaal zat een zeer gevarieerd publiek uit 
de sectoren educatie, kinderopvang, jeugdhulp- 
verlening en sociaal werk. Ook lokale overheden 
(gemeente) waren aanwezig. Mooi om deze 
professionals met elkaar in gesprek te zien. Het 
thema leeft! René Peeters, bestuurlijk ambassadeur 
Met Andere Ogen, sprak over het door de Coalitie 
vastgestelde implementatieplan en het verbeteren 
van de aansluiting Onderwijs-Zorg-Jeugd. Janny 
Reitsma, programmaleider van PACT voor 
Kindcentra, presenteerde de beroepsrollen van het 
IKC. Daarna vertelde Anne Looijenga, directeur 
dienstverlening op KPZ, over regionale initiatieven en 
de huidige projecten van de Campus.
Na de presentaties was er een werkveldraadpleging 
in ronde tafels over drie thema’s:
• kennis en interventies eerste 1000 dagen van 

kinderen;
• doorbreken van grenzen van –1 tot 18 jaar door 

boundary crossing;

• samenwerking Onderwijs-zorg-jeugd en nieuwe 
beroepsrollen.

 
René Peeters deed een ronde langs de tafels en 
deelde daarna zijn indrukken met de zaal. 
Vervolgens kwamen deelnemers van de 
Steenwijklandse organisatie Samen voor Ryan op het 
podium (professionals van de gemeente, GGD, 
onderwijs, kinderopvang). Zij werden bevraagd over 
hun werkwijze. De Campus Kind en Educatie is 
betrokken bij dit bijzondere initiatief met 
verschillende projecten en met de inrichting van een 
Kennisacademie.
 
Ter gelegenheid van de bijeenkomst is het tijdschrift 
Daadkracht uitgegeven. Hierin vind je meer 
informatie over de regionale initiatieven van de 
Campus. Daadkracht is te downloaden op 
www.kpz.nl via publicaties.
Kijk op www.kpz.nl/nieuws/terugblik-
interprofessionele-samenwerking voor een 
literatuurlijst met relevante publicaties.

AUTEURS
Anne Looijenga, directeur Dienstverlening, KPZ
Dr. Wenckje Jongstra, docent-onderzoeker, onderzoeks-
groep lectoraat Narratieve Professionele Identiteit, KPZ

ANNE LOOIJENGA EN WENCKJE JONGSTRA VEERKRACHT 17 - NUMMER 1 / 2020

TERUGBLIK BIJEENKOMST 
INTERPROFESSIONELE SAMENWERKING 
VOOR KINDEREN EN JEUGD
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Op 29 januari werd op KPZ de eerste 
alumnimiddag voor de leiderschaps-
opleidingen georganiseerd. Het thema dat 
centraal stond was: ‘Werken met vier 
generaties op de werkvloer. Hoe stuur je 
dat aan?’ Voorafgaand aan zijn lezing had 
ik een kort interview met Jos Ahlers, 
gepromoveerd in de psychologie aan de 
Universiteit van Amsterdam. Hij begeleidt 
tegenwoordig bedrijven en instellingen op 
het gebied van positionering en 
communicatie.

Jos Ahlers deed jarenlang onderzoek naar de 
verschillende generaties en specifiek naar de 
generatie die nu instroomt in het arbeidsproces, ook 
wel Generatie Z genoemd. Tijdens zijn lezing op de 
alumnimiddag legde hij uit wat het betekent om te 
werken met een team waarbij sprake is van zowel 
een groot leeftijdsverschil, als een groot verschil in 
levenservaring. Verschillende teamleden zijn 
opgegroeid in andere tijden, in een andere context 
met een andere focus.

VIER GENERATIES OP DE WERKVLOER? HOE 
STUUR JE DAT AAN?

THÉRÈSE SCHELLEKENS VEERKRACHT 17 - NUMMER 1 / 2020

IN GESPREK MET JOS AHLERS

Jos Ahlers
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Voor het eerst in de geschiedenis werken vier 
generaties tegelijkertijd samen op de werkvloer. De 
oudere generatie werkt langer door tot haar 67ste of 
zelfs 70ste levensjaar, terwijl de jongste generatie 
(Generatie Z) net instroomt in het arbeidsproces. 
Ineens wordt het een actueel en urgent thema. De 
diversiteit in leeftijd, ervaringen en opvattingen 
speelt een rol. In de zorg is er soms zelfs sprake van 
vijf generaties op de werkvloer, al ligt de oudste 
generatie vaak in bed. Dan krijg je bijna een eeuw 
aan generaties op de werkvloer! Dit heeft 
consequenties voor de samenwerking, de 
taakverdeling, maar vooral ook voor de aansturing. 
Hoe geef je leiding aan zo’n divers team? Welke 
competenties zet je als leidinggevende in en worden 
er andere competenties gevraagd om dit goed te 
kunnen?

De vier generaties die momenteel de arbeidsmarkt 
bevolken hebben allemaal hun eigen specifieke 
kenmerken, kwaliteiten en expertise. Volgens Ahlers 
kunnen we de volgende vier generaties 
onderscheiden:

1. GENERATIE BABY BOOM (1945-1960)
Deze generatie groeide op in een naoorlogse 
periode met een stijgende welvaart. Hard werken 
was een deugd. Zij gingen studeren in de woelige 
periode tussen 1965 en 1975. Kenmerken van de 
babyboomers zijn: hechten aan status, teamplayer, 
visionair.

De grote generatie van de babyboomers heeft door 
de tijd waarin ze zijn geboren alle facetten van de 
welvaart meegemaakt. Toen ze werden geboren was 
het vaak armoede troef. Toen ze volwassen werden 
en zelf gingen werken kon de weelde echter niet op. 
Tegenwoordig is het de generatie die zich bedient 
van alle moderne gemakken. Van computer tot 
mobiele telefoon.

2. GENERATIE X (1960-1980)
Generatie X ook wel generatie Nix of de verloren 
generatie genoemd. Zij groeide op in de periode met 
economisch verval, de oliecrisis, werkeloosheid met 
name onder de hoger opgeleiden. Het gevolg 
hiervan is een focus op de persoonlijke 
ontwikkeling. De generatie bestaat uit 
bruggenbouwers die gaan voor kwaliteit.
Generatie X was de eerste generatie waarbij 
sommige kinderen werden aangemerkt als 
‘sleutelkinderen’. Hierdoor is dit een erg zelfstandige 
generatie, die al jong voor zichzelf kon zorgen. Ze 
was ook meer gericht op haar vrienden en 
leeftijdsgenoten dan haar voorgangers.

Generatie X is een ontzettend creatieve groep. Dit is 
dan ook de eerste generatie die is opgegroeid met 
muziekclips en MTV en wordt daarom ook de 
MTV-generatie genoemd.

3. GENERATIE Y (MILLENIALS 1981-1995)
Zij groeide op in een tijd van technologische 
vooruitgang en economische voorspoed. 
Kenmerkend is de vertroetelende aandacht die ze 
kreeg van de opvoeders. Het gevolg daarvan is een 
zelfverzekerde, optimistische generatie. Je kunt haar 
typeren als innovatief, met een focus op concrete 
resultaten. Teamspirit is voor deze groep belangrijk.
Werk is belangrijk, maar geen garantie voor geluk. 
Geld heb je nodig voor je thrills.
Facebook en Instagram werden groot door deze 
generatie, maar toen ze mainstream werden, waren 
zij alweer ergens anders. 
Humanresourcesmanagement in bedrijven waardeert 
haar communicatieve en analytische skills.

4. GENERATIE Z (1995-HEDEN)
Deze generatie groeit op in een wereld van 
overvloed en met relatief weinig beperkingen. Maar 
het is ook een generatie die bewust de laatste 
economische crisis heeft meegemaakt. Plotseling 
zaten er weer werkloze ouders thuis op de bank 
en vielen allerlei onaantastbaar geachte instituten 
om: banken, wereldwijd opererende bedrijven en 
winkelketens. De overheid trekt zich steeds verder 
terug en laat steeds meer over aan 
de ‘participatiemaatschappij’. Dit alles maakt dat 
dit ook een generatie is die snapt dat ze het zelf 
moet doen. Voor deze generatie is er waarschijnlijk 
geen vangnet meer en dat weet ze. De generatie 
verwacht dat ouders of de overheid tegenslagen 
zullen opvangen. Autonomie is belangrijk, zij wil zelf 
dingen uitvinden en doet waar ze goed in is. Zij 
willen zichzelf ontwikkelen, maar wel in combinatie 
met ‘fun’.
Kenmerkend voor Generatie Z is dat deze generatie 
altijd op zoek is naar de waarheid, zowel in een 
persoonlijke als in een gemeenschappelijke vorm. 
Door deze zoektocht ontwikkelt Generatie Z meer 
vrijheid van meningsuiting en meer openheid voor 
het begrijpen van verschillende soorten mensen.
 
‘Het weghalen van hiërarchische barrières is 
belangrijk’, aldus Ahlers. ‘Leidinggevenden moeten 
vanuit hun persoonlijke autoriteit en persoonlijke 
competenties deze teams aansturen, maar veel 
horizontaler dan het vroeger was. Wanneer de leider 
door een bestuur ‘in een zetel is gezet’ vinden 
mensen dat vaak lastig. De oudere generatie denkt: 
‘Dat hoort nou eenmaal zo, je hebt een baas die zegt 
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wat je moet doen’, de jongere generaties werken hier 
niet aan mee. Zij zien de relevantie ervan niet en 
geloven niet dat dat de juiste manier van 
leidinggeven is. Zij willen meer autonoom zijn in hun 
werk.'

Persoonlijk leiderschap, inspirerend leiderschap en 
netwerkleiderschap heeft de toekomst. Je bent als 
leider een cultuurbewaker binnen het team. Je 
bewaakt de normen en waarden. Met de diversiteit 
binnen een teamleden vraagt dit om een brede blik 
en afstemming. Het is van belang dat de 
leidinggevende de neiging tot controle kan loslaten 
en dat hij erop vertrouwt, dat het team bestaat uit 
professionele mensen die ’s ochtends opstaan omdat 
ze hun werk goed willen doen. Vanuit een intrinsieke 
motivatie en niet omdat ze gecontroleerd worden. 
Zij geloven in het vak en het willen het goed doen’.

‘De rol van de leider als cultuurbewaker maakt het 
tegelijkertijd zo moeilijk om het in structuren te 
vangen en daardoor wordt het wat ongrijpbaar. Het 
is makkelijker wanneer je een organogram hebt 
(hark) met hele goede grenzen, met op elke laag 
verantwoordelijkheden en beschrijvingen hoever het 
mandaat gaat. Dat lijkt goed, maar het is ook een 
keurslijf. Ahlers: ‘Je ziet dat grote organisaties 
minder goed met de nieuwe ontwikkelingen om 

kunnen gaan. Grote bedrijven werden voorheen 
‘door spreadsheets gerund en niet door mensen’. 
Dat is belangrijk, het vraagt een kanteling en die is in 
leiderschapskringen ingewikkeld. Het vraagt van 
leidinggeven een andere rol en positie in de 
organisatie.'

Volgens Ahlers moeten we ons realiseren dat de 
wereld een netwerk aan het worden is. En dit proces 
verloopt in een hoog tempo. Alles zijn we aan elkaar 
aan het koppelen. We zijn begonnen met mensen 
aan elkaar te koppelen en toen bedrijven, 
organisaties, maar nu wordt alles gekoppeld. Het 
wordt één groot netwerk. Netwerken is een 
organische manier van organiseren en geen formele 
manier van organiseren. Als school zul je je plaats 
moeten vinden binnen het wereldwijde netwerk. 
Wanneer je generaties van netwerkers gaat opleiden 
of opvoeden dan zul je dat moeten doen in een 
learning community, waarbij de school wordt gezien 
als het hart van een leernetwerk. Dat betekent dat 
de deuren open moeten, dat je de verbinding 
aangaat met de maatschappij. Veel meer dan nu 
gebeurt. In het primair onderwijs zie je het 
langzamerhand gebeuren. In het voortgezet 
onderwijs is het veel moeilijker. In het mbo is men al 
vergevorderd. De versmelting tussen leren, werken, 
school, bedrijfsleven, opleidingsinstituten is hier 

Generatie Z
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zichtbaar. Binnen het hoger beroepsonderwijs begint 
het geleidelijk aan vorm te krijgen. Opleiden in de 
school is hier een voorbeeld van, waarbij school 
wordt verplaatst naar de werkvloer. Op zich is dat 
grappig, want dat is hoe het 120 jaar geleden ook 
begon. Toen werd je op de werkvloer opgeleid. Toen 
was er sprake van meester en gezel. Later hebben 
we dat gescheiden, meer geïndustrialiseerd. En nu 
zien we dat we weer langzamerhand teruggaan naar 
opleiden binnen het bedrijfsleven. Scholen worden 
weer meer onderdeel van de maatschappij, i.p.v. het 
idee van ‘je leeft je leven’ dan ga je een paar uur naar 
school, en dan ‘leef je je leven’ weer. Dat moet 
anders. We gaan uit van levenslang leren en dit 
wordt zichtbaarder. De maatschappelijke en 
technologische verandering gaan zo snel. Er is 
eigenlijk geen vakgebied meer waar technologie 
geen rol speelt. Die is overal en dat vraagt van ons 
dat we bij moeten blijven. Jongeren die nu aan werk 
gaan (20-22 jaar oud) moeten waarschijnlijk wel tot 
hun 70ste doorwerken. Zij starten hun carrière met 
een hele verre horizon. En een lineaire carrière is niet 
meer logisch of vanzelfsprekend.

Jongeren werken drie, vier jaar bij een baas en gaan 
dan verder. Vanuit werkgevers is dat ingewikkeld: Ga 
ik investeren in kennisontwikkeling bij mensen? Ga ik 
ze opleiden voor mijn eigen concurrenten? Uit een 
Amerikaans onderzoek bleek dat deze generatie 
tegen de tijd dat ze 35 jaar zijn, ze tien tot twaalf 
werkgevers hebben gehad. Dit in tegenstelling tot 

generaties X en Y die zijn grootgebracht met het 
motto: ‘Zorg dat je een vaste aanstelling krijgt, want 
dan heb je zekerheid’.

Op mijn vraag hoe Ahlers de toekomst ziet, 
antwoordde hij: ‘Ik ben nieuwsgierig. Ik volg intensief 
de ontwikkelingen die er gaande zijn. Ik ben 
optimistisch over de jongeren die nu opgroeien. Het 
is interessant om te zien dat in vergelijking met de 
vorige generaties, ze behoorlijk activistisch zijn, ze 
gaan de straat op, ze zijn autonoom en nemen 
verantwoordelijkheid. Natuurlijk zijn er ook negatieve 
kanten aan nu opgroeien, de invloed en druk van de 
social media, de werkdruk, de opleidingsdruk, de 
druk van ouders (de z.g. curling-ouders), daar 
hebben ze last van. Maar de meeste jongeren 
groeien op zoals ze dat al de hele geschiedenis 
hebben gedaan. Je ziet dat er wereldwijd ook 
geleidelijk aan een verjonging plaatsvindt. Jonge 
mensen nemen op jongere leeftijd 
verantwoordelijkheid. Kijk naar de jongere politici: de 
premier en het hele kabinet van Finland is jonger dan 
40 jaar, Canada heeft een jonge premier, de 
Nederlandse fractievoorzitters. Dit zijn mooie 
ontwikkelingen’.

AUTEUR
Thérèse Schellekens, hogeschooldocent 
leiderschapsopleidingen, KPZ
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AGENDA

Graag informeren we je 
over de conferentie Kind 
en Educatie op 17 juni 
2020 van 13.00 - 17.00 uur.

KEYNOTE SPEAKER DR. TJIP DE 
JONG
Dr. Tjip de Jong is dit jaar 
keynote speaker tijdens de 
Conferentie Kind en Educatie. Hij 
houdt zich als adviseur, 
onderzoeker, spreker en schrijver 
bezig met allerlei onderwerpen 
rondom onderwijs en 
ontwikkeling van kinderen en de 
professionals die daarmee van 
doen hebben. Je kunt hem 
kennen van zijn stukken in de 
NRC, van zijn boeken of van zijn 
podcast. Kijk op 
www.tjipdejong.com/ voor meer 
informatie over Tjip.

PRESENTATIES VAN STUDENTEN
Studenten van de ad-opleiding 
Pedagogisch Professional Kind 
en Educatie, de academische 
bachelor pabo-studenten en 
studenten van de master 
Leiderschap en Innovatie Kind en 
Educatie doen onderzoek 
waarvan zij hopen dat het 
werkveld daar uiteindelijk beter 
van wordt. Het is daarom voor 
hen allemaal van belang dat het 
werkveld mee kijkt en kritische 
vragen stelt en tegelijk kan horen 
welke onderzochte innovaties 
relevant kunnen zijn voor de 
praktijk. Tijdens de Conferentie 
presenteren de studenten over 
de verschillende onderzoeken 
die zij gedaan hebben of waar zij 
op dat moment mee bezig zijn.

SAVE THE DATE
Uiteraard is er tijdens de 
Conferentie volop ruimte elkaar 
te ontmoeten en te netwerken. 
Zet de datum nu alvast in de 
agenda! We hopen je op 17 juni 
2020 te ontmoeten. Het precieze 
programma volgt rond maart 
2020.

VEERKRACHT 17 - NUMMER 1 / 2020

VOORAANKONDIGING
CONFERENTIE KIND EN EDUCATIE
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27 MEI 2020

OPEN AVOND
Tijdens de open avond wordt er 
voorlichting gegeven over de 
bachelor Leraar Basisonderwijs 
(voltijd en deeltijd) en de 
ad-opleiding Pedagogisch 
Professional Kind en Educatie. 
Studenten leiden de 
belangstellenden rond en 
medewerkers zijn beschikbaar 
voor vragen.

Tijd: 18.00 - 21.30 uur
Locatie: KPZ
Aanmelden: www.kpz.nl

ADVIESGESPREK MET EEN 
STUDIECOACH
Tijdens de open avond zijn 
studiecoaches aanwezig om in 
gesprek te gaan over het 
professionaliseringsaanbod.

Tijd: 18.00 - 21.30 uur
Locatie: KPZ
Aanmelden: www.kpz.nl

17 JUNI 2020

CONFERENTIE
KIND EN EDUCATIE
Dr. Tjip de Jong is dit jaar 
keynote speaker. Daarnaast 
persenteren studenten de 
verschillende onderzoeken die 
zij hebben gedaan of waar zij 
op dit moment mee bezig zijn.

Tijd: 13.00 - 17.00 uur
Locatie: KPZ
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 PR en 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 bregen. Deze 
wijzigingen kunnen betrekking hebben 
op: de inhoudelijke kwaliteit, de 
bruikbaarheid voor de doelgroep en de 
helderheid in opbouw en formulering.
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AGENDA



Ik sta positief en optimistisch in 
het leven. Dit vind ik erg 
belangrijk om aan kinderen mee 
te geven. Door kinderen te ‘zien’ 
kun je voor hen het verschil 
maken. Ik vind het belangrijk dat 
kinderen succeservaringen 
beleven. Leren en ontwikkelen is 
meer dan de kernvakken zoals 
rekenen en taal. Elk kind wil 
dingen leren (denk al aan lopen 
of fietsen), omdat het anderen 
iets ziet doen. Hierin vind ik dat 
ik een voorbeeldfunctie heb als 
leraar. Kinderen leren van en met 
elkaar, van volwassenen of de 
wereld om hen heen. Dit komt 
door de onderzoekende en 
zelflerende mindset die kinderen 
hebben. Ik wil kinderen 
begeleiden om zichzelf, anderen 
en de wereld te leren kennen.
 
Ik sta vier dagen per week voor 
groep 6/7. Ik probeer met de 
methode als leidraad de leerstof 
zo aantrekkelijk mogelijk te 
maken. Ik pas bijvoorbeeld 
coöperatieve werkvormen toe in 
mijn lessen, soms gaan we naar 
buiten met een spellings-
opdracht of spelen we 30 
seconds met de woorden van 
woordenschat. Door met 
rekenen eerst met concrete 
materialen aan de slag te laten 

gaan en dit steeds verder uit te 
breiden naar formele sommen, 
wordt begripsvorming 
gecreëerd. Ik vind het belangrijk 
dat kinderen hun eigen handelen 
ervaren, zowel op cognitief als 
sociaal-emotioneel gebied. Zelf 
ben ik creatief en dit probeer ik 
ook over te brengen op de 
kinderen. Ons klaslokaal is net 
een ‘minimuseum’ met de 
groepsopdrachten en individuele 
kunstwerkjes die de kinderen 
hebben gemaakt. Aan het begin 
van het schooljaar heb ik samen 
met de kinderen een vlog 
gemaakt gedurende de 
schooldagen om ouders een 
inkijkje te geven wat wij zoal 
doen op school. Met kerst 
hebben we een lipdub 
opgenomen. Ook heb ik binnen 
de bovenbouw ‘Grej of the day’ 
opgepakt. De algemene kennis 
wordt uitgebreid en verzameld 
op een datamuur in de school.
 
Een aantal mooie herinneringen 
aan KPZ zijn: het Eudaimon- 
kamp, het begeleiden van de 
Bruisweken, de werkweken, 
feesten, uitstapjes, dagen in 
studieruimtes, het maken van 
flashmobs, liedjes schrijven, 
pingpongen, helpen bij het 
promotieteam (dat doe ik nog 

steeds!) en de afstudeerspeech. 
Tijdens de afstudeerspeech 
vergeleken we vier jaar KPZ met 
een feestje. Onze jaargang werd 
omschreven als energieke 
sfeermakers en initiatiefnemers. 
Het was een hechte groep en er 
zijn veel goede vriendschappen 
ontstaan.
 
Ik hoop dat KPZ de plek blijft 
waar iedere student gezien 
wordt (als toekomstig collega), 
een fijne sfeer hangt, mooie 
ontwikkelingen worden 
doorgemaakt en veel expertise 
wordt verspreid. Dit schooljaar 
hoop ik aan KPZ mijn 
vakbekwaamheid 
bewegingsonderwijs af te 
ronden.

Verder zie ik mijzelf zeker nog 
wel meerdere masters doen, 
maar wil ik de komende jaren 
eerst veel ervaring opdoen in de 
praktijk voor de klas, daar waar 
ik het liefste ben. Er is nog geen 
dag geweest dat ik met tegenzin 
naar mijn werk ben gegaan. 
Zeker weten doe je het nooit, 
maar ik ga ervan uit dat ik 
over tien jaar nog steeds met 
veel enthousiasme voor de klas 
sta!
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