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Barbara Le Noble

Bijna tien jaar geleden, in 2012, ont-
moette ik Claire Boonstra voor het 
eerst. Zij hield destijds een TEDx 
Talk, waarin ze opriep tot vernieu-
wing van het onderwijs door de 
aandacht te verleggen van ‘status 
naar waarde’. Boonstra fietste zelf 
eenvoudig door haar schoolcarriè-
re, haalde een ingenieurstitel aan de 
TU Delft en maakte een indrukwek-
kende carrière in het bedrijfsleven. 
Ze keek altijd op naar mensen op 
‘hogere’ posities, maar merkte dat 
daar ‘ook maar gewoon mensen’ 
zaten en dat ‘hoger’ allesbehalve 
‘beter’ is. Vanuit maatschappelijke 
betrokkenheid startte Boonstra met 
Operation Education, een non-profit 
organisatie, gericht op de transfor-
matie van het onderwijssysteem. 
Keer op keer stelde ze zichzelf en 
anderen vragen als: “Wat is het doel 
van onderwijs? Waarom zitten kin-
deren met leeftijdsgenoten in een 
klaslokaal? Waarom wordt er zoveel 
getoetst? Waarom kijken we naar 
gemiddelden?” 

Boonstra stelt: “In het huidige 
systeem van toetsen, leren we kin-

deren eigenlijk al op jonge leeftijd 
dat hun waardigheid afhangt van 
de mate waarin ze een vaardigheid 
beheersen. Nu is het streven ho-
ger-hoger-hoger en wordt vooral 
gekeken naar de hoogste scores en 
goed gedrag. Kinderen die daar niet 
aan voldoen krijgen iets te horen in 
de trant van: ‘Helaas, je mag niet 
door naar het vwo, maar er zijn 
heel belangrijke dingen te leren op 
het vmbo’. Maar het voelt als falen”. 

Waarom is het onderwijssysteem aan 
vernieuwing toe? 
“Om daar een goed antwoord op te 
geven is het belangrijk eerst een 
stukje geschiedenis te kennen. We 
hebben het huidige systeem met z’n 
allen laten ontstaan uit onze hang 
naar controleerbaarheid, beheers-
baarheid en efficiëntie. Ten tijde van 
de Verlichting is de focus op de ratio 
en wetenschap komen te liggen en 
heeft de mens zich eigenlijk afge-
sneden – van de natuur, van het li-
chaam, van het hogere, van anderen. 
Het denken werd centraal gesteld en 
geoptimaliseerd. Met de komst van 
de industriële revolutie ontstonden 
machinale en beheersbare systemen 

en dat had zijn weerslag op het on-
derwijssysteem waarin ook alles 
moet worden gemeten, gevolgd, 
verantwoord en vergeleken. Maar de 
mens is een levend wezen en heeft 
te maken met allerlei vormen van 
ontwikkeling. Levende organismen 
functioneren volgens de wetma-
tigheden van een ecosysteem, dat 
– om gezond te blijven – moet vol-
doen aan een aantal voorwaarden: 
diversiteit, uniciteit en verbinding. 
Hetzelfde geldt eigenlijk voor leren. 
Als niet aan de basisvoorwaarden 
kan worden voldaan, dan ontstaan 
problemen op alle niveaus.” 

Wat is er nodig om tot die herwaar-
dering te komen en een verandering 
te kunnen maken? 
“Het gaat om de individuele bijdra-
ge aan het geheel – want systemen 
creëren we met elkaar. Het begint 
niet buiten jezelf, maar bij mensen 
die snappen dat ze zelf iets kunnen 
doen, ondanks bezwaren uit de om-
geving. Als je de schuld blijft geven 
aan ‘het systeem’ of aan de ander 
dan verandert er dus niets. Zodra 
je beseft wat je zelf te doen hebt en 
dit voorleeft, ontstaat er beweging.” 

Ergens in haar verhaal over onderwijs 
zie ik wel parallellen met het grotere 
geheel, met de wereld van nu, in wat 
Claire zegt. Op alle vlakken lijkt crisis 
te ontstaan, lijkt de mens in het nauw 
gedreven. En eerlijk gezegd herken ik 
dat gevoel van machteloosheid af en 
toe ook wel. In deze onrustige tijden is 
het dus zaak op eigen kracht af te stem-
men in plaats van te focussen op externe 
partijen waar je geen invloed op hebt. 

 
Claire, jij hebt een aantal jaren rond-
gelopen bij het World Economic Forum, 
hoe zie jij de rol van deze club?
“Er wordt heel veel afgegeven op 
het WEF – en ik snap dat – maar 
ik zie daar vooral veel onvermogen. 
Toen ik voor de eerste keer in Davos 
kwam, dacht ik: dit zijn de mensen 
waar we allemaal naar opkijken, 
mensen die het helemaal gemaakt 
hebben, wat zal ik hier geïnspireerd 
worden! Maar de realiteit was een 
grote teleurstelling, want de wereld-
leiders en CEO’s van de wereld ble-
ken voornamelijk grijze mannen in 
dito pak, die het ultieme product van 
het systeem waren geworden. Alles 
wat ze zeiden, moest eerst overlegd 
worden met de communicatie-afde-
ling. Er was maar weinig spranke-
ling over. Als je deze mensen hun 
visitekaartje afneemt, weten ze niet 
meer wie ze zijn.”

 
En wat doet macht met mensen? Als 
iemand eenmaal op een bepaalde po-
sitie zit dan werkt dat misschien ook 
vervreemdend van de ‘gewone’ wereld. 
“Dat zou kunnen, maar daar gaat het 
niet om. Er heerst momenteel zoveel 
slachtofferschap in de wereld. Zo-
lang je naar buiten blijft kijken voor 
oplossingen, ben je afhankelijk van 
wat een ander doet. De verandering 
komt allereerst uit je eigen mindset, 
die begint met de vragen wie ben ik, 
wat kan ik en wat wil ik?” 

 

Dat doet me denken aan je missie: 
‘het oneindige potentieel van de mens 
ontketenen’. Op welke manier krijgt 
dit vorm? 
“Met Operation Education zijn we 
een van de vele partijen en mensen 
die werken aan verandering. We 
doen dit onder andere met Expeditie 
Leiderschap, een programma voor 
leiders in educatie, die zelf de veran-
dering willen zijn die ze willen zien 
in de wereld. Dit is een zeer inten-
sief traject voor formele en informele 
leiders, die hun persoonlijke erva-
ringen en inzichten meenemen naar 
hun onderwijsorganisatie. Daarnaast 
zijn in Nederland al diverse vooruit-
strevende onderwijsvormen ontwik-
keld waar de innerlijke motivatie van 
kinderen wordt aangewakkerd. Zij 
gaan aan de slag met de vragen die 
wij onszelf zouden moeten stellen: 
Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? 
Wat is de bedoeling van onderwijs 
en ontwikkeling? Het begint alle-
maal bij onszelf, en misschien we-
ten we het zelf ook nog niet precies! 
Wees bereid je visie niet alleen op je 
site te zetten maar ook daadwerke-
lijk voor te leven. Dat betekent per 
definitie patronen doorbreken, be-
staande kaders verbreden en open 
staan voor nieuwe inzichten. En dan 
wordt leren iets van iedereen en zeer 
betekenisvol.”

	Meer weten? 
www.operationeducation.nl

Menselijke basisvoorwaarden:
diversiteit, uniciteit en verbinding

Om het onderwijs te kunnen veranderen moet eerst 
helder zijn wat in de weg staat. Met onderwijsvernieuwer 
Claire Boonstra spreek ik over hedendaagse problemen 
in het onderwijs, waarom ze zijn ontstaan en wat 
onderwijsprofessionals kunnen doen, ieder op hun eigen 
niveau, om een constructieve bijdrage te leveren. De meeste 
mensen ervaren hun eigen invloed als gering, wat kan leiden 
tot machteloosheid. Boonstra inspireert en begeleidt mensen 
en organisaties door ze aan te sporen tot zelfonderzoek. Het 
begint met het stellen van de juiste vragen.

BARBARA LE  NOBLE

Onderwijsvernieuwing 
en het onbegrensde 
potentieel  
Als het over onderwijs gaat ligt de focus vaak op alles wat niet goed gaat. ‘Het 
systeem deugt niet’, ‘Er is een lerarentekort’, ‘Kinderen hebben achterstanden’. 
Politici zijn heel goed in het signaleren van problemen en bedenken van korteter-
mijnoplossingen, maar de daadwerkelijke oorzaken blijven meestal onaangeroerd. 
Dit kan mensen een machteloos gevoel geven terwijl er al zoveel nieuwe onderwijs-
initiatieven zijn. In deze themakrant Onderwijs zetten we onderwijsvernieuwers 
in de schijnwerpers met hun eigen ontwikkelde visie.

Bewustzijn, autonomie en gepersonaliseerd leren zijn dé kenmerken van de nieuwe 
scholen waar wij in deze krant aandacht aan besteden. Het zelf kritisch leren denken 
is een belangrijk thema voor de makers en lezers van De Andere Krant en op dat 
gebied is in het reguliere onderwijs nog veel winst te behalen. Kinderen leren nu 
vooral wát te denken en niet hóe te denken. Vaak is er maar één goed antwoord mo-
gelijk, wat niet bijdraagt aan de ontwikkeling van het natuurlijk creatief potentieel 
van leerlingen. Waar twijfel juist het uitgangspunt voor de wetenschap zou moeten 
zijn, is daar binnen het onderwijs maar bar weinig ruimte voor. Kinderen worden 
als het ware geprogrammeerd en voorbereid op een beheersbare maatschappij die 
drijft op economische motieven.

Er waren in de Nederlandse geschiedenis zelden zoveel ongemoti-
veerde leerlingen. School zou de plek moeten zijn waar kinderen tot 
bloei komen, waar ze mogen ontdekken en leren over henzelf, de wereld en het 
menselijk potentieel. Wist je bijvoorbeeld dat iedereen geniaal wordt geboren? Hoe 
mooi zou het zijn als kinderen met dat besef opgroeien en hun eigen talenten op 
school mogen ontwikkelen? Dat vraagt van ons volwassenen om een andere kijk 
op de jeugd, maar in de eerste plaats op onszelf. Om vervolgens de vraag te stellen: 
wat kan ik doen om zelf de verandering te zijn?

Natuurlijk laten we ook de jongeren aan het woord, het tweede katern van deze 
krant is voor hen gereserveerd. Er wordt op beleidsniveau veel gepraat over jon-
geren, maar wat leeft er onder hen?
We hopen dat deze krant inspiratie en handvatten biedt voor iedereen met een hart 
voor toekomstige generaties. 

De Andere Krant is in maart 2018 begonnen als thema-
krant. In een periode van drie jaar zijn er twaalf 
thema kranten uitgekomen welke allemaal te lezen 
en bestellen zijn op onze website. Sinds oktober 
2021 komen we wekelijks uit met een regulie-
re en actuele krant. Zo heel af en toe zullen 
we, indachtig onze ontstaansgeschiedenis, 
themakranten blijven uitgeven. We hopen 
dat dit gewaardeerd wordt en horen graag 
van onze lezers over welk onderwerp een volgende 
thema-editie zou moeten gaan.

Leerkrachten, juffen, meesters of leerlingen die deze thema-krant of artike-
len uit deze krant willen gebruiken kunnen een bericht sturen naar  
onderwijs@deanderekrant.nl.

van onze redactie

Professor Paul de Chauvigny de 
Blot, afgekort Paul de Blot (1924 
-2019), doceerde de laatste jaren 
van zijn leven Verhalende Spiritu-
aliteit op de Universiteit van Ny-
enrode. Geboren in Kutowinan-
gun, Indonesië, waar hij zijn eerste 
universitaire opleidingen doorliep. 
Na een studie in filosofie en fysi-
ca studeerde hij theologie. In 1979 
begon zijn carrière op Nyen rode, 
waar hij campusmoderator werd 
voor de begeleiding van de stu-
denten. In 2006 werd Paul de Blot 
benoemd tot hoogleraar in Organi-
satievernieuwing met de leerstoel 
Business Spiritualiteit. Op zijn 79e 
werd hij circusclown via de Theater 
Academie. Hij wilde mensen vooral 
iets leren over ‘bezieling’. Voor de 
Thema krant Onderwijs volgen hier 
een paar van zijn wijze lessen.

1. GROOTSCHALIGHEID 
IN ONDERWIJS IS SCHA
DELIJK VOOR HET KIND
SYSTEEM

Het kindsysteem is de basis van ieder 
mens. Hier zit de energie en levensvreug-
de, welke onderverdeeld is in drie aspec-
ten: de wil, het inzicht en het genieten. 
Het kind in het kind – daarin zit wat je 
werkelijk wilt. De natuurlijke ontwikke-
ling is dat een kind via de ‘zijnservaring’ 
tot het oudersysteem van ‘doen’ komt. 
Het volwassen systeem van ‘denken’ helpt 
dat doel te bereiken. Het punt is dat in 
het huidige grootschalige onderwijs het 
volwassen systeem van denken centraal 
staat. Het kindsysteem kan alleen over-
leven in kleinschaligheid, met ruimte voor 
de taal van het ‘zijnsniveau’. Stiltetaal, 
fantasietaal, verhalen en de taal van het 
hart. Grootschaligheid betekent wetten, 
waarin wordt opgelegd wat je moet doen 
en dat werkt verstikkend voor het kind. 

2. HET INNERLIJK MOET 
TOT LEVEN WORDEN 
GEBRACHT

Het zijnsniveau van het kind moet zich 
van binnen naar buiten kunnen uiten, 
maar in het reguliere onderwijs worden 
de wetten vooral van buiten naar binnen 
opgelegd. Er ontstaat dan een conflict, 
omdat het volwassen systeem, dat ge-
baseerd is op het denken, het innerlijke 
kindsysteem in de verdrukking brengt. 
Dat heeft de mens gebracht tot waar we 
nu staan, in crisis en vertwijfeling. Het 
denken is vastgelopen door de crisis. Alles 
wordt onredelijk, onberekenbaar – nu zijn 
we de kluts kwijt. En weet je waarom? 
Het innerlijk is nooit tot leven gebracht.

3. LEREN MET BEHULP 
VAN DE KRACHT VAN 
VERHALEN EN BEZIELING

Het reguliere onderwijs biedt leerstof aan 
om op mentaal niveau op te slaan volgens 
het volwassen systeem van wetten. Echter 
leerstof wordt eenvoudiger te onthouden en 
te begrijpen in verhalende vorm omdat dit 
van nature beter aansluit op het kindsys-
teem. De Blot: “Ik heb vroeger wiskunde 
gegeven op een gymnasium. Om de kin-
deren te helpen de stof beter te begrijpen, 
vertelde ik verhalen. Een stukje geschie-
denis van de Egyptenaren hielp hierbij. De 

Nijl overstroomde elk jaar, en om te weten 
hoeveel land er zou overstromen, moesten 
de Egyptenaren weten hoeveel centimeter 
het water steeg. Door middel van de drie-
hoeksmeting kon men dit vroeger al uitre-
kenen. Met die kennis konden de mensen, 
die daadwerkelijk in gevaar waren, zich 
in veiligheid brengen. Dat voorbeeld in-
spireerde de kinderen in mijn klas want 
door verhalen kun je bezieling brengen, 
de wetten realistisch maken. Je maakt er 
een ‘ervaring’ van, waardoor een kind de 
verbanden gemakkelijker ziet.” 

4. DURF OM HULP TE 
VRAGEN EN WEES DANK
BAAR 

Dankbaarheid is alles. Dat moeten we onze 
kinderen leren, in de eerste plaats door 
het zelf voor te leven. Hoe kom je aan je 
leven? Heb je het gekocht? Nee, je hebt het 
gekregen. Maar wat doen wij? Wij doen 
alsof we er recht op hebben. Waar is de 
verantwoordelijkheid? Je bent zorgvuldig 
als je verantwoordelijkheid leert. Daarom 
is dankbaarheid zo belangrijk. Hoe word je 
gewaardeerd? Wat moet je daarvoor doen? 
Het diepste verlangen van iedere mens is 
dienstbaar te zijn. Wat kun je dus doen om 
iemand waardering te geven? Iemand an-
ders om hulp vragen. Maar dat willen wij 
niet, omdat het ons gebonden maakt. Dan 
zit je vast, ben je afhankelijk en straks 
wil die ander ook wat van jou. In wezen 
is dat heel egoïstisch. En vanuit die over-
tuiging vraag ik altijd om hulp, ook aan 
mijn studenten. Dan moet je zien wat er 
gebeurt. Een leraar moet kinderen alleen 
maar zekerheid geven. Laat de jeugd vrij 
te zeggen, te denken wat ze willen, dan 
komen ze vanzelf vragen. Hulp vragen 
betekent dat je een beroep doet op de be-
hoefte aan waardering.

5. WEES VOORAL NIET TE 
SERIEUS!

Op zijn 79e werd De Blot clown. Hij ver-
klaarde in een interview: “Ik ben terecht 
gekomen op de Theater Academie, waar ik 
me heb laten opleiden tot circusclown. Een 
clown hoeft niets te leren. Een clown pro-
beert verbinding te zoeken met het kind in 
ons. Een clown laat je de vrijheid voelen 
die je als kind had. Puur plezier en le-
vensvreugde. Een clown kan anderen laten 
lachen, maar eerst moet hij om zichzelf 
kunnen lachen. Niet te serieus zijn. Elke 
onderwijzer zou dit moeten leren. Blokka-
des oplossen door humor. De mensen zijn 
bekrompen geworden, verstard, dichtge-
roest. Ze laten niet los, houden alles vast, 
waardoor ze dichtslibben. Een clown zijn 
betekent loslaten en dat is moeilijk voor 
de meeste mensen, je status loslaten.” 

	Dit artikel verscheen eerder in 
Educare

 
Wijze levenslessen

INTERVIEW CLAIRE BOONSTRA

Het Onderwijsvragenboek 

Het Onderwijsvragenboek is een on-
derzoek naar het waarom in onder-
wijs, naar de historische achtergrond, 
de voordelen, de nadelen en de mo-
gelijke alternatieven. De inzichten in 
dit boek geven duiding, context en 
taal aan het onderbuikgevoel dat bij 
veel mensen leeft: is dit onderwijs-
systeem nog wel het juiste? Alleen 
als we helder hebben wat precies 

de bedoeling is en met welke bril we willen kijken, kunnen we 
het huidige systeem doorzien, opnieuw waarderen wat werkt en 
loslaten wat niet meer past.

Claire Boonstra 
Onderwijsvernieuwer Claire Boon-
stra heeft bij veel kleine en grote 
bedrijven gewerkt (onder andere 
bij KPN, Unilever, Talpa) en was 
co-founder van Layar, het bedrijf 
dat augmented reality wereld-
wijd op de kaart heeft gezet. Ze 
werd een van de ‘most influential 
women in technology’ genoemd, 
door invloedrijke bedrijven in de 
VS. In 2012 werd ze benoemd tot 
‘Young Global Leader’ van het 
 World Economic Forum. 
In 2012 richtte ze Operation Edu-
cation op, was initiatiefnemer van 
de Onderwijsfilm van het jaar 2015, 
Wat is het doel van Onderwijs, en 
schreef in 2019 met twee anderen 
Het Onderwijsvragenboek.

De eerste (vernieuwde) 
themakrant  

WEES BEREID 
PATRONEN TE 
DOORBREKEN

KINDEREN LEREN 
WÁT TE DENKEN, IN 
PLAATS VAN HÓE 
TE DENKEN

“De verandering 
komt allereerst uit je 
eigen mindset”
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Door Willem Frederik Erné

“Ik kwam in het onderwijs terecht door 
een mentor tegen wie ik huizenhoog op-
keek. Toen ze ook nog eens zei dat ik haar 
deed denken aan haar zelf toen ze dezelfde 
leeftijd had, dacht ik: ‘Dat wil ik ook’. Over 
m’n studie heb ik lang gedaan, eigenlijk al 
een teken aan de wand. Pas toen ik over-
stapte van Windesheim naar Saxion heb 
ik mijn papiertje gehaald. Toen werkte ik 
overigens allang als docent.”

Ongeveer op het moment dat ‘corona’ 
toesloeg, kreeg Willemijn keelklach-
ten, maar geen arts wilde haar zien. Ze 
dachten allemaal dat ze corona had en 
dat iedereen die contact met haar had, 
zou sterven. Ze moest maar een keel selfie 
maken en per e-mail opsturen, waarna de 
dokter een diagnose zou stellen. Uitein-
delijk bleek het om een ernstige huisstof-
mijtallergie te gaan. Ondertussen zat ze 
thuis en gaf online les, ook door de crisis.

“Dat was niet waarvoor ik het onderwijs 
in was gegaan, maar aan de andere kant 
vond ik het geweldig interessant. Nieuwe 
prikkels, ja graag! Ik zit niet gebakken 
aan vaste patronen, zoals de oude garde 
in het onderwijs. Maar na een tijdje wil-
de ik de kinderen toch weer zien en ook 
zij hadden behoefte aan contact. Elkaar 
ervaren. Dat is broodnodig.”

Willemijns moeder was zich al heel lang 
bewust van bepaalde dingen, en begin 
2020 was ze helemaal wakker. Maar op 
dat moment voelde ze zich niet gehoord 
door haar dochters.

“Daardoor ging ze ons overschreeuwen 
en hadden wij zoiets van: ‘Mam! Kalm!’ 
Maar op een gegeven moment hebben 
m’n zus en ik gezegd: ‘We houden van 
mama. Ons hele leven hebben we naar 
haar geluisterd en hebben we er ook wat 
mee gedaan. Waarom nu niet?’ We zijn 

met z’n drieën bij elkaar gaan zitten en 
hebben erover gepraat. Dat resoneerde. 
Ik heb Telegram gedownload en toen viel 
ik in een gat. De wereld is verrot, dacht 
ik.” Willemijns bewustwording ging 
snel, net als de opeenvolging van idiote 
maatregelen.

“Aan het einde van de zomervakantie, 
toen het erom ging spannen, laat je je 
wel of niet vaccineren, dacht ik: ‘Dit 

gaat de verkeerde kant op’. Mijn ogen 
waren geopend en ik wilde niet dat de 
kinderen het gevoel hadden dat ze iets 
moesten van mij. De meeste collega’s 
zeiden: “Je móet een mondkapje dragen, 
je móet je laten vaccineren, je móet je 
verantwoordelijkheid nemen”. Toen heb 
ik een TikTok-filmpje gemaakt, waarin 
ik zei dat ik er niet aan meedeed. Ik was 
een van de eersten uit het onderwijs die 
zich zo openlijk uitsprak en was bang dat 
ik al mijn volgers zou kwijtraken. Toen 
nog wel. Maar de video liep grandioos. 
Ik kreeg er zelfs volgers bij.”

Maar Willemijn behoorde tot een klei-
ne minderheid en de druk werd steeds 
groter. Haar gezondheid had eronder te 
lijden, fysiek en mentaal.

“Ik zat anderhalve week thuis, ziek, maar 
ook om na te denken. En ineens kon ik 
het weer, helder denken, en dacht: ‘Wat 
doe ik op die school? Ik zit mezelf ziek 
te maken’. Ik ben naar een bijeenkomst 
van de Fellowship of Humanity gegaan, in 
Driebergen. Het gevoel dat ik daar naartoe 
moest, dat ik er iets zou leren, was heel 

sterk. Die mensen praten over hoe het 
verder moet als straks de boel in elkaar 
stort. Maar heel positief, veel oplossin-
gen aandragen. Eén spreker zei: ‘We zijn 
altijd op weg naar een doel, een perspec-

tief, maar wat nou als de weg het doel is?’ 
Ik dacht: ‘Dát is het, ik moet weg van die 
school’ en heb ontslag genomen. Vrijwel 
iedereen om me heen was in paniek. ‘Maar 
je geld dan?!’ Ik dacht: het voelt goed en 
als ik de juiste beslissing heb genomen, 
word ik door de kosmos wel beloond. M’n 
vriend heeft hetzelfde gedaan en we zijn 
beiden beloond met een nieuwe baan. 
Het onderwijs bleek mijn levenspad niet 
te zijn. Ik moet wel anderen helpen, maar 

niet als docent Nederlands. Tegenwoordig 
help ik mensen met bereiken wat ik zelf 
bereikt heb: weer gezond worden.”

“Ook achter TikTok heb ik een punt ge-
zet. Het was geëscaleerd. Twee filmpjes 
zijn meer dan een miljoen keer gedeeld. 
Fantastisch natuurlijk. Op demonstraties 
wilden kinderen met me op de foto, en 
ook ouders, maar ik wilde die stersta-
tus niet. Het beangstigde me en op een 
avond heb ik TikTok gewist.”

“Hoe het verder moet met het onderwijs? 
Kijk, een groep kinderen van ongeveer de-
zelfde leeftijd wordt in een klas gezet en 
allemaal moeten ze op hetzelfde moment 
hetzelfde trucje doen, terwijl het allemaal 
verschillende kinderen zijn. Een van de 

De grote schoonmaak van 
Willemijn van Brenk 

Willemijn van Brenk verwierf landelijke bekendheid 
als de juf Nederlands die zich bij demonstraties en op 
TikTok uitsprak tegen de coronawaanzin, met name 
tegen de indoctrinatie en dwang op scholen. Inmiddels is 
ze uit het onderwijs en heeft ze TikTok gewist. 

Sjef Drummen is onderwijspionier pur sang, een creatieve 
out of the box-denker en voorstander van volledig autonoom 
leren. De co-founder van Agora-onderwijs (zie pagina 8 en 9 
in deze krant over alternatieve scholen) stelt dat het huidige 
onderwijs failliet en onethisch is. De Britse krant The Guardian 
omschreef Agora-onderwijs als “een van de meest briljante 
ideeën om de wereld opnieuw in te richten”. De eerste school 
werd gestart in 2014 en inmiddels is het een grote organisatie 
met zo’n 1000 leerlingen en 100 medewerkers, verspreid over 5 
verschillende landen: Nederland, Nederlandse Antillen, Polen, 
België en Israël.  

VOOR DE KLAS

Barbara Le Noble

“Kinderen zijn van nature nieuws-
gierig en hebben allemaal ‘leerhon-
ger’. De intrinsieke motivatie is bij 
ons het uitgangspunt. Als een leer-
ling architect wil worden, komt hij 
er vanzelf achter dat wiskunde en 
natuurkunde noodzakelijk zijn voor 
dat beroep. De coaches – we noemen 
ze geen leraren maar coaches - bege-
leiden de kinderen op hun zoektocht 
naar de juiste experts en kennis-
bronnen om hen verder te brengen.” 

Drummen schuwt de confrontatie 
niet. “Mensen lijden aan educatieve 
alzheimer. Ze hebben mayonaise in 
de hersenen. Mijn taak is het om hen 
te ontmayonaisen.”

Ongelijke behandeling
Agorascholen geloven niet in ‘gelijke 
behandeling’. Dat klinkt misschien 
raar, maar is eigenlijk heel logisch. 
Drummen hanteert de stelling: Be-

handel kinderen ongelijk. Laat kin-
deren merken dat ze allemaal uniek 
en daardoor waardevol zijn. Zonder 
algemene standaard, zonder norm is 
er geen pestgedrag, want niemand 
wijkt af. Ook wordt niemand be-
oordeeld op zijn prestaties, want ze 
doen niet aan toetsen. Fouten ma-
ken mag, nee moet! “Celebrate your 
failures”, aldus Drummen. 

“Het reguliere onderwijs kweekt 
narcistjes die gefocust zijn op pres-
tatie. Iedere keer als ze achten en 

negens halen krijgen ze applaus: 
van hun ouders en docenten en ze 
worden door andere kinderen ‘slim’ 
genoemd. Dat is een egoïstisch uit-
gangspunt. Op Agora leren we kin-
deren dat ze leren voor de ander, 
omdat de ander voor de bevestiging 
zorgt, die geeft je applaus.” Drum-
men is heel duidelijk over waarom 
het systeem onethisch is. “Ik vind 
het een schande dat we het onder-

scheid maken door mid-
del van vmbo-locaties en 
categorale gymnasia. Wat we 
tegen kinderen zeggen is: jullie 
zijn de slimmen, en jullie zijn de 
dommen. Dat is niet zo. Maar zo 

“Het huidige systeem kweekt 
kleine narcistjes” 

gaan die kinderen zich wel voelen.”   
Relationeel autonoom leren, helpt 
kinderen zich te ontwikkelen tot 
zelfstandig denkende burgers. Want 
hoewel ze autonoom leren, kan de 
relationele component nooit ontbre-
ken. Daar denkt echter niet iedereen 
zo over. Erik Meester, docent en on-
derwijsontwikkelaar Pedagogische 
Wetenschappen, en Anna Bosman, 
hoogleraar aan de Radboud Univer-
siteit stellen dat ‘niet-traditionele 
onderwijsvormen zoals geperso-
naliseerd leren een gevaar vormen 
voor de democratie’(1). In de blog 
werd een relatie gelegd tussen een 
gemeenschappelijke kennisbasis 
als verbindend element voor de 
democratie. 

Hoe ziet Drummen dit? “De kern 
van de democratie is juist dat uit 
de veelheid van meningen een geza-
menlijk draagvlak wordt gecreëerd, 
uitgaande van het respect voor el-
kaars autonomie. Daar waar geen 

respect is voor de autonomie van de 
ander ontstaat de polarisatie, zoals 
in de VS. De vrijheid van menings-
uiting en de daarbij behorende di-
versiteit, is juist een kernkwaliteit 
van de democratie. Agora kenmerkt 
zich juist door een democratische 
benadering. Gewaarborgd in de da-
gelijkse dagstart, waarbij kinderen 
leren te luisteren en argumente-
ren. Het feit dat mensen hun gelijk 
proberen te halen met tendentieuze, 
nergens op gebaseerde schijnwe-
tenschap, baart mij toch echt wel 
zorgen. En wat veel wetenschappers 
ontberen, is jarenlange ervaring in 
dat onderwijs, waardoor ze niet 
stoelen op empirie.” 

	Sjef Drummen geeft lezingen 
over onderwijs. Meer weten? 
onderwijskunstenaar.nl

	 (1): bit.ly/3awtjYX)

twee kinderen van mijn zus, m’n neefje, 
wilde ineens niet meer lezen thuis. Oor-
zaak: een slechte beoordeling op school 
omdat hij niet snel genoeg las. Z’n zusje 
zat in groep 1 en wilde leren lezen. Mocht 
niet. Te jong.”

“Als we het onderwijs willen krijgen dat 
we nodig hebben, dus dat ieder kind naar 
eigen vermogen en interesse aan de bak 
kan, moet het oude systeem afgebroken 
worden. Repareren gaat niet meer. Dat 
doen ze al vijftig jaar en het is er alleen 
maar slechter op geworden. Helemaal 
afbreken en vanaf de grond af aan weer 
opbouwen. Het gaat ook gebeuren, want 

dat is hét thema van deze tijd: de gro-
te schoonmaak.” 

INTERVIEW MET DE BEKENDE ‘TIKTOK-JUF’

INEENS KON IK WEER 

HELDER DEN  KEN EN 

DACHT: WAT DOE IK 

OP DIE SCHOOL?

Door Willem Frederik Erné

“Ik ging in 1971 naar de KLOS, de Kleu-
ter Leidster Opleiding School. Die duurde 
drie jaar, plus nog een jaar hoofdakte. Je 
leerde er de specifieke dingen die je te-
genkomt bij kleuters, toen was dat nog 
op de kleuterschool, tegenwoordig zijn 
dat groep 1 en 2. Heel uitgebreid. Op een 
gegeven moment hebben ze de KLOS op-
geheven. Keiharde bezuiniging, gebracht 
als onderwijsvernieuwing, zoals bijna 
altijd. Wat je over kleuters moest weten, 
leerde je voortaan op de Pabo. Dat werd 
een module van drie maanden en daar-

na specialisatie in onder- en bovenbouw. 
Maar groep 1 en 2 verschillen volledig van 
groep 3 en 4. Het is een compleet andere 
didactiek. Kleuters moeten spelen, tactiele 
vaardigheden ontwikkelen, bezig zijn met 
driedimensionale materialen. Ze leren als 
ze eraan toe zijn, dus je volgt een kind, ob-
serveert, signaleert, biedt aan wat aansluit 
op zijn niveau en belevingswereld.  

Tegenwoordig wordt er veel te veel ge-
toetst, met werkbladen gewerkt. Het is 
eenheidsworst. Voordat ze naar groep 3 
gaan, moeten ze allemaal 14 letters ken-
nen, maar als een kind eerder wil leren 

lezen, kan dat vaak niet. Men heeft de 
fout gemaakt te denken dat groep 1, 2 een 
simpeler versie is van groep 3, 4. Ik denk 
dat dit komt doordat de gespecialiseerde 
kleuteropleiding verdwenen is. Op jonge 
leeftijd, zeker de kleuterleeftijd, gaat het 
om de ontwikkeling van de rechterhersen-
helft. Het leren, wat links zit, komt later 
wel en gaat alleen maar beter als rechts 
goed ontwikkeld is. Het toppunt was wel 
dat de VVD op een gegeven moment vond 
dat we op driejarige leeftijd al met Engels 
moeten beginnen. Volledig geschift.
Na 40 jaar ben ik vervroegd met pensioen 
gegaan. Om de bureaucratie, de protocol-

len, het eindeloze 
vergaderen. Ik 
werk nu nog één 
dag in de week als 
vrijwilliger op een 
B3-school. Wer-
ken met kleuters 
heb ik altijd zalig 
gevonden en nu kan het ook nog zonder 
individuele leerplannen, groepsleerplan-
nen, Cito-toetsen en ander bureaucra-
tisch geneuzel. En als ze straks weer met 
‘maatregelen’ komen, doen wij er niet aan 
mee. Mensen, kinderen mondkapjes laten 
dragen: zijn ze nou helemaal!” 

Marguerite Lourens,  
kleuterjuf in hart en nieren

“Na een tijdje wilde ik de kinderen 
toch weer zien en ook zij hadden 
behoefte aan contact. Elkaar ervaren. 
Dat is broodnodig.”

Niemand wordt beoordeeld op zijn 
prestaties, want we doen niet aan 
toetsen. Fouten maken mag, nee moet!
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SAMEN ZINGEN VERSTERKT DE VERBINDING 

“Muziekles moet net zo gewoon worden als 
rekenen en taal”
Op een derde van de basisscholen in Nederland wordt structureel muziekonderwijs 
gegeven. Vrijwel iedereen is het erover eens dat dit veel te weinig is, want de kunst-
vorm heeft een bewezen gunstige invloed op het brein van het kind. Stichting Méér 
Muziek in de Klas is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat alle 1,4 miljoen 
basisschoolkinderen in Nederland (en het Caribisch gebied) standaard muzieklessen 
gaan krijgen.        

“Er wordt te weinig muziekles 
gegeven op de basisschool”, stelt 
Jantien Westerveld. “En dat merk 
je ook aan hoe kinderen zingen. Er 
wordt echt heel slecht gezongen”, 
zegt de directeur van stichting Méér 
Muziek in de Klas in een podcast van 
de organisatie. 

Deze conclusie werd tien jaar ge-
leden al breed getrokken, ook door 
de toenmalige regering Rutte II. In 
2014 is er daarom op instigatie van 
het ministerie van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschap een handreiking 
met concrete actiepunten gemaakt, 
om stapsgewijs tot structureel mu-
ziekonderwijs voor alle 1,4 miljoen 
basisschoolkinderen in Nederland 
te komen. Serieuze tegenstanders 
zijn er niet te vinden. “Het is al 
ruimschoots met wetenschappelijk 
onderzoek aangetoond dat muziek 
nuttig en heilzaam is voor kinde-
ren en hun ontwikkeling”, aldus 
Westerveld.

De uitwerking van het muziek-
plan komt echter ogenschijnlijk 
langzaam van de grond. Niet zon-
der reden: het is duur – denk aan de 

aanschaf van (prijzige) instrumen-
ten - en er is een tekort aan leraren 
die het vak kunnen onderwijzen. Via 
onder andere regionale samenwer-
kingsvormen in heel het land, wordt 
er langzaamaan terrein gewonnen. 
Zo start Kunstencentrum Waalwijk 
volgend jaar op negen basisscholen 
met muziekles, ondersteund door 
de gemeente Waalwijk, de plaatse-
lijke Rabobank, de Lionsclub en de 
Stichting Méér Muziek in de Klas. 
Deze ‘MuziekAkkoorden’ zijn wat 
betreft de stichting slechts het in-
tro van een muzikaal meesterwerk 
waarin de kunstvorm uiteindelijk 
gecombineerd kan worden met 
andere lessen. Denk bijvoorbeeld 
aan een taalles waarin songteksten 
centraal staan. Westerveld: “Er zijn 
zoveel creatieve varianten denkbaar. 
Muziek moet als het aan ons ligt in 
de toekomst gelijk geschaald worden 
met rekenen en taal. In de toekomst 
mag niet meer gevraagd worden: 
wordt er ook muziek gegeven op de 
school? Dat moet vanzelfsprekend 
zijn”.

De toekomstige juffen en mees-

ters worden daarvoor inmiddels al 
klaargestoomd. Op 7 oktober 2020 
werd het MuziekopleidersAkkoord 
getekend. Alle Pabo’s en conser-
vatoria van Nederland zijn een 
langetermijnsamenwerking van 
twaalf jaar aangegaan. “Doel: ervoor 
zorgen dat toekomstige groeps- én 
vakleerkrachten gemotiveerd en 
met goede kennis en vaardigheden 
muziekonderwijs kunnen geven op 
de basisschool”, aldus Westerveld. 
Zij krijgt soms de vraag of docenten, 
die het al druk zat hebben, met nog 
een veeleisend vak niet overvraagd 
worden. “De meeste leraren die in-
middels ervaren wat muziek doet in 
de klas, zeggen zelf: ik kan het nog 
niet zo goed, maar de sfeer in de 
klas verbetert, individuele kinde-
ren fleuren ervan op en willen het 
daarom graag geven. Het zorgt altijd 
voor een lichte touche aan de dag.” 

Onderzoek toont aan: leer-
lingen worden slimmer van 
muziekonderwijs. 

Er zijn talloze studies gepubli-
ceerd over het effect van muziek 
op het brein. De eensluidende con-
clusie: positief. De Duitse professor 

Hans Günther Bastian deed 
zes jaar lang onderzoek naar 
de effecten van muziekbeoe-
fening op leerprestaties van 
kinderen op verschillende 
Berlijnse basisscholen. Vier 
conclusies uit zijn onderzoek:

1. Kinderen met een gemid-
deld IQ ontwikkelen zich de 
eerste jaren op de basisschool 
op eenzelfde manier. Na vijf 
jaar op school en vier jaar uit-
gebreid muziekles, hebben kinderen 
op de muziekactieve basisscholen 
een significant hoger IQ.

2. Ook het IQ van kinderen van de 
op muziekgerichte scholen die al 
bij aanvang van het onderzoek een 
bovengemiddeld IQ hadden, neemt 
na vier jaar les in solo- en ensem-
blespel duidelijker toe dan dat van 
vergelijkbare kinderen uit de con-
trolegroep zonder verdere muzikale 
vorming.

3. Sociaal zwakke en in hun cog-
nitieve ontwikkeling achterlopende 
kinderen, profiteren ook van uit-
gebreid muziekonderwijs. Hun IQ 
neemt met de jaren toe, dit in te-
genstelling tot kinderen met een 
lager IQ zonder muziekonderwijs.

4. Leerlingen van de basisschool 
die gedurende hun gehele schooltijd 
extra muzieklessen hebben gekre-
gen, blijken over een tweemaal ho-
ger acceptatieniveau te beschikken 
dan kinderen uit de controlegroep. 
Bij deze eerste groep blijkt men be-

ter en gemakkelijker de me-
demens te kunnen respecteren 
dan bij de tweede groep. Het on-
derzoek van Bastian is in boekvorm 
verkrijgbaar: Muziek maakt slim  van 
uitgeverij Pantha Rei.

De inmiddels bekende Neder-
landse neurowetenschapper Erik 
Scherder is ook positief over Méér 
Muziek in de Klas: “Muziek bouwt 
aan de cognitieve reserve van het 
kinderbrein. Studies tonen aan dat 
hun brein complexer wordt door al-
lerlei nieuwe verbindingen aan te 
leggen. Het vermogen verbanden te 
leggen en te plannen gaat vooruit, 
maar ook vaardigheden in rekenen 
en taal. Een fantastische investering 
in de lange termijn ontwikkeling 
van het kind”. 

	Meer informatie:  
www.meermuziekindeklas.nl

IDO DIJKSTRA

perimenten. Maar wat behelst die Steen 
der Wijzen dan wel? Er is duidelijk een 
methode mee bedoeld om van een lagere 
geestelijke staat te transformeren naar 
een hogere. Een transitie van inner-
lijke onzuiverheid naar zuiverheid, 
van mechanisch leven naar be-
wust leven, van wakende slaap 
naar volledig ontwaakt zijn: 
zelfrealisatie. Dit wordt in de 
Bijbel de transitie van aar-
de naar hemel genoemd. Je 
kunt ook zeggen: de tran-
sitie van een onnatuurlij-
ke beperkende staat van 
geest naar een natuurlijke 
onbeperkte staat van geest 
die ons doet worden 
tot ‘hoe een mens 
bedoeld is’, waarin 
we volledig gezui-
verd gebruik maken 
van al onze verstan-
delijke en emotionele 

capaciteiten. 
Een gouden staat 

van geest en niet lan-
ger een loden. Deze om-

zetting van de gewone we-
reldlijke staat naar een ver-

lichte spirituele staat kan niet 
stante pede plaatsvinden, 
hoe graag we dat ook willen. 
Er zijn ‘leermeesters’ die ons 

die illusie willen verkopen, 
maar elk mens zal een inner-

lijk ‘alchemistisch’ transforma-
tieproces moeten doorgaan, zoals die van 
rups naar vlinder, oftewel van lood naar 
goud. Hiervoor is inspanning-in-ont-
spanning nodig en doorzettingsvermo-
gen, vanuit geloof en overtuiging dat het 
voor ieder normaal mens mogelijk is een 
Waar mens te worden. Door zelf-reali-
satie, zelf-waar-making en het liefde-
vol afleggen van innerlijke blokkades, 
neigingen en conditioneringen. Met een 

hoofd én een hart waarin zich wijsheid 
ontwikkelt vanuit liefde voor wijsheid. 

Dit is Het Werk waar niet aan voor-
bijgegaan kan worden. Alle ware 
wijzen wíjzen ons die weg. Zelfre-
alisatie is een bestemming, geen 
verdienste. Elk idee van verdienste 

blokkeert transformatie. Alleen ons 
ego, die cluster van al onze identifica-

Michiel Koperdraat

De legendarische Steen der Wijzen zou 
onedele metalen in edelmetalen kunnen 
veranderen, zoals lood in goud. Er is een 
eeuwigheid naar gezocht, maar het was 
onmogelijk, met behulp van alchemie 
zo’n atomaire verandering te bewerk-
stelligen. Metaal van lage waarde kon niet 
worden geüpgraded naar een hogere. Al 
het zoeken naar die fysieke ‘steen’ bleek 
zinloos. Hebzucht loonde niet.

Steen der Wijzen, Lapis Philosophorum, 
betekent letterlijk vertaald: ‘Steen van 
hen die Wijsheid Liefhebben’. 

Net zoals bij de Heilige Graal, staat de 
Steen der Wijzen voor een esoterische 
of innerlijke aangelegenheid. Het betrof 
een metafoor, een gelijkenis waarvan de 
betekenis verloren is geraakt, waardoor 
men de illusie kreeg dat een onmiddellijke 
innerlijke transformatie mogelijk zou zijn. 
Het verklaart eenzelfde gretigheid als die 
van de alchemisten met hun metaal-ex-

De Steen der Wijzen en Zelfrealisatie
Michiel Koperdraat is muziekdocent en coach. Als 
filosoof wakkert hij het verlangen naar zelfkennis 
en innerlijke ontwikkeling bij zijn leerlingen aan, 
onder andere door middel van verhalen. 

ONTWIKKELEN DOOR MIDDEL VAN VERHALEN

ties, is uit op verdienste en denkt genoeg 
te hebben aan het snappen van een trans-
formatietheorie en hiermee dan ‘klaar’ te 
zijn. Vanuit verbeelding en zonder echte 
liefde voor wijsheid: lood dat zich hult in 
goudverf. Daarentegen is De Steen der 

Wijzen de esoterische methode die be-
kend staat als het Magnum Opus ofwel 
het Grote Werk. Niet voor niks wordt dit 
transitieproces in verschillende spiri-
tueel-filosofische methoden The Work 
genoemd. 

	Voor meer informatie: zelfkennis.nu

“Er is structureel te weinig verbinding 
tussen ouders en kinderen” 

Fiona Zwart

Elliëtte, zou je eens kunnen delen 
met wat voor vragen mensen bij jou 
komen?
Over het algemeen komen er ouders 
bij mij die worstelen met de opvoe-
ding van hun kind. Maar als ik verder 
doorvraag, zeggen ouders bijna altijd: 
“Ik gun mijn kind dat hij/zij beter 
met zijn/haar emoties om kan gaan.” 

Hoe ga je vervolgens met deze mensen 
aan de slag?
Als er uitdagingen zijn binnen het 
gezin of met het gedrag van een 
kind, betrek ik áltijd de ouders erbij. 
Kinderen zijn namelijk een enorme 
spiegel. Als je vindt dat jouw kind niet 
goed met emoties om kan gaan, vraag 
ik altijd: hoe gaat het eigenlijk met 
jou? Hoe voel jij je? Hoe ga je zelf om 
met emoties? Negen van de tien keer 
barsten ouders in huilen uit. Vervol-
gens gaan we met de oude wonden of 
triggers van de ouders aan de slag. 
Als de ouders aan zichzelf werken, 
spiegelen de kinderen dit heel vaak 
terug. Daar zit het begin van een ver-
andering voor zo’n gezin.

Kun je iets vertellen over je werkwijze?
Ik werk met systeemopstellingen. 
Door middel van een opstelling kun 
je als ouder vraagstukken benaderen. 
Een opstelling geeft op een diepere 
laag informatie over het gedrag van 
de ouder en de kind(eren) en de on-
derlinge relaties in het gezin en in het 
gezin van herkomst. Verder werk ik 
ook heel graag met hypnose. In een 
diepe staat van ontspanning (hyp-
nose) maken we gemakkelijk contact 
met de diepere lagen van het onbe-
wuste, terwijl degene die het onder-
gaat, gewoon controle blijft houden 
over het eigen doen en laten. In deze 
ontspannen staat kunnen we belem-
merende dingen transformeren. 

Is er een rode draad wat je ziet in onze 
maatschappij binnen gezinnen?
Er kan van alles spelen, bijvoorbeeld 
hechtingsproblematiek bij de ouders. 

Maar de meeste mensen die bij mij 
komen, zijn vaak drukke tweeverdie-
ners. Hier speelt vooral het gebrek aan 
rust. En doordat er zo weinig rust is 
binnen een gezin, is er weinig verbin-
ding tussen de ouder en kind. Dit komt 
vaak als een boomerang terug doordat 
het kind dan gedrag laat zien waar de 
ouders vaak geen raad mee weten.

Je bent ook moeder van twee zoons, van 
nu 19 en 22 jaar. Hoe kijk je naar de 
ontwikkeling van onze jeugd?
Als we niet uitkijken, kweken we een 
generatie die niet gewend is om pijn 
te lijden. Ik zie dat heel veel leeftijds-
genoten van mijn kinderen volop 
lenen om vervolgens dat geld uit te 
geven op het terras. Maar wat ze ver-
geten, is dat de studieschuld straks 
volledig wordt meegerekend als je 
een hypotheek wilt afsluiten voor 
een huis. Dus stel: je hebt 70.000 euro 
studieschuld, maar je lost 30.000 af, 
dan rekent de bank alsnog met de 
oorspronkelijke schuld van 70.000. 
Jongeren hebben geen idee wat dat 
betekent voor hun toekomst. 

Maar wat ik wel begrijp is dat jongeren 
graag willen leven. Zit de vraag dus niet 
dieper? Wat is leven? Wat is geluk?
Ja, dit voel ik ook. We leven in een 
maatschappij waarin ons geleerd 
wordt dat geluk extern vermaak is. 
Ik vind dat we onze jongeren mogen 
leren dat werkelijke geluk elders zit. 
Ik vind zeker dat we moeten leven 
en dat we jong mogen zijn. Stappen 
en de wereld ontdekken hoort erbij. 
Maar dat kan ook door jezelf niet in 
de schulden te steken. En door ge-
woon soms eens even pijn te lijden. 
Soms kan iets niet meteen. We leven 
in een maatschappij waar we massaal 
voor de makkelijke weg gaan. Er is 
een gebrek aan eigenaarschap. Dat 
is wel echt mijn conclusie.

Wat bedoel je daarmee?
Te veel mensen willen een quick fix. 
Ze hangen veel te veel aan het sys-
teem en willen dat anderen hun pro-
blemen oplossen. Zoveel mensen zijn 
bang voor ongemak en heftige emo-
ties. En door die angst voor ongemak, 
zijn we te makkelijk te manipuleren. 
Soms is het goed om even ongemak 
te ervaren. Dat is een boodschap die 
ik ook meegeef aan ouders. Het onge-
mak wil ons wat leren. Dat moeten we 
niet willen verdoven met een pilletje 
of externe afleiding.

We hebben twee hele intense jaren 
achter de rug als maatschappij door 
de lockdowns en de polarisatie in 

onze maatschappij. Wat heb 
je daarvan teruggezien in 
jouw praktijk?
Veel mensen zaten in hun 
overlevingsstand. Thuis 
werken, de kinderen thuis 
en continu regels die veran-
deren. Dat is niet goed voor 
mensen. Ik zag dat mensen 
zichzelf in die periode wat 
meer kwijt waren. Maar 
ook dat ze geconfronteerd 
werden met  bijvoorbeeld 
zogenaamd lastig gedrag 
van hun kinderen. Maar het 
allerergste wat ik heb gezien 
is de parentificatie bij kin-
deren. Daarvan kwam het 
stoom uit mijn oren. 

Wat bedoel je met paren- 
tificatie? 
Kinderen werden geleerd 
dat ze verantwoor-
delijk waren voor de 
gezondheid van hun 
opa en oma. Dat is 
systemisch iets heel 
ongezonds en zelfs 
beschadigend voor 
kinderen. Mensen 
beseffen niet wat 
zeggen. Ik heb dingen 
gehoord als: “opa is 
overleden omdat hij 
was besmet door z’n 
kleindochter”. Dit is 
zo beschadigend voor 
kinderen, zelfs als het meisje in 
dit voorbeeld, er niet bij is. Maar 
ook heb ik verhalen gehoord dat 
mensen hun eigen kind drie dagen 
hebben opgesloten in hun kamer 
omdat het kind positief getest was. 

Het kind heeft drie dagen gehuild 
en kon daarna niet meer huilen. Dit 
is zo hartverscheurend dat dit is 
gebeurd. Ik zeg dit niet om de ou-
ders achteraf een schuldgevoel aan 
te praten. Maar laten we hierover 
praten en ervan leren. 
Hoe komt het dat consultatiebureaus 
en scholen hier amper op aansturen?

Alles moet toch meetbaar zijn? Dat 
is precies het probleem van onze 
maatschappij. Maar verbinding is 
niet meetbaar in cijfers. Je kunt het 
wel voelen en aanschouwen door echt 
te gaan kijken naar je kinderen. Daar 

help ik met liefde mee. Mijn droom is 
dat het ‘verbindingsvirus’ echt rond 
mag gaan. Omdat ik ten diepste ge-
loof dat onze wereld er beter uit gaat 
zien als steeds meer mensen op deze 
manier gaan leven. 

	Voor meer informatie over 
Elliëtte: www.elliettekreek.nl

Elliëtte Kreek-Dévies is 48 jaar, moeder van twee 
zoons van 19 en 22 jaar, ruim twintig jaar getrouwd 
met haar man Michel en in het dagelijks leven 
werkzaam als coach voor ouders en kinderen.
Systemisch kijken en hypnose staan aan de basis van 
haar werkwijze. Wat ziet zij in haar praktijk voorbij 
komen? Voor welke uitdagingen staan gezinnen in 
deze tijd?

INTERVIEW ELLIËTTE KREEK–DÉVIES

Elk mens zal een 
innerlijk ‘alchemistisch’ 
transformatieproces 
moeten doorgaan, zoals 
die van rups naar vlinder

“Mensen beseffen niet wat ze 
zeggen: opa is overleden omdat hij 
was besmet door z’n kleindochter”

“De meeste mensen 
die bij mij komen, 
zijn vaak drukke 
tweeverdieners”

KINDEREN 
ALS 
SPIEGELS

Foto: Elliëtte Kreek

Foto: Meer Muziek in de Klas

http://www.bijzondercoaching.nl
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AGORA

Agora onderwijs is in 2013 in Nederland 
ontstaan en bied primair en voortgezet 
onderwijs aan. Een van de initiatiefne-
mers is Sjef Drummen, die in Roermond 
schoolleider was van een VO-school. Dit 
werd de eerste Agora-school van Neder-
land. Inmiddels wordt het onderwijscon-
cept op meerdere scholen in Nederland 
toegepast en vallen er ongeveer 1000 
leerlingen onder. Het motto van Agora: 
‘Je kunt een mens niets leren, je kunt 
hem alleen helpen het zelf te ontdekken 
in zichzelf’, een uitspraak van Galileo 
Galilei.

Het woord Agora is Grieks voor plein. De 
oprichters zien Agora-onderwijs als een 
leercommunity (een plein), waar leerlin-
gen elkaar ontmoeten en waar ze kracht, 
passie en mogelijkheden ontdekken. Ag-
ora-onderwijs is een vorm van geperso-
naliseerd leren. Het is volledig maatwerk-
onderwijs. De leervraag van de leerlingen 
staat centraal en hun nieuwsgierigheid 
is leidend. Dat betekent niet dat elk kind 
zelf maar kiest wat het leert. Elke leerling 
heeft een eigen leraar, coach genoemd, 
die de leerling begeleidt en samen met 
de leerling bepaalt wat op een bepaald 
moment zinvol is en wat niet.
In het maatwerkonderwijs van Agora is 
een sleutelrol weggelegd voor de coach, 
die stimuleert, inspireert, adviseert, helpt 
analyseren en feedback geeft. Maar kin-
deren leren niet alleen, ze leren te midden 
van en samen met anderen. Leerlingen 

Er is de laatste jaren veel te doen over het 
onderwijs. Nederland daalt al lange tijd 
op de wereldranglijst als het gaat om het 
niveau van scholen. Op dit moment zit 
meer dan 99 procent van de kinderen nog 
steeds op regulier, door de staat gefinancierd 
onderwijs, maar er is een enorme toename 
van alternatieve onderwijsvormen. 

I n het afgelopen jaar werden meer nieuwe scholen dan ooit opgericht. 
Kinderen, ouders en leerkrachten zetten zich af tegen het homogene 
reguliere onderwijs. Zij voelen een sterke behoefte aan beter, vollediger 

en bewuster onderwijs waar kinderen meer autonomie hebben. Er zijn al 
bestaande nieuwe vormen van onderwijs, waaronder ook gesubsidieerde 
scholen, maar ondertussen worden ook andere vormen van onderwijs opgezet 
en richten ouders eigen scholen op. De Andere Krant ging op onderzoek en 
komt met een overzicht.

De onderwijsvormen met de gele kaders bestaan al wat langer. Voor deze 
scholen gelden dezelfde wettelijke regels als voor andere scholen in Neder-
land. Zo moeten deze scholen zich houden aan de kerndoelen die zijn opge-
steld vanuit de staat en is een centrale eindtoets taal en rekenen verplicht. 
Ook sluiten leerlingen van het voortgezet onderwijs de school af met het 
centraal examen en daarnaast schoolexamens, behalve bij Agora en democra-
tisch onderwijs. Sommige Vrije scholen en de meeste Democratische scholen 
zijn daarbij veelal particuliere scholen die niet gesubsidieerd worden. Op de 
rechterpagina, met de rode kaders, hebben we een aantal van de jongste 
initiatieven genoemd. 

leren door zelf onderzoek (challenges) te 
doen in vijf werelden: de wetenschappe-
lijke, de kunstzinnige, de maatschappe-
lijke, de sociale/ethische en de spirituele 
wereld.
Agora gaat over autonoom leren. Daarbij 
heeft de leerling de leiding. Die autonomie 
gaat zo ver dat het kind zelf helemaal be-
paalt wat zinvol is voor hem of haar. Het 
gevolg is dat elk kind zijn eigen leerroute 
volgt. De leervraag (challenge) van het 
kind staat centraal. Vanuit de challenge 
ontstaat het leerproces. Agora-onderwijs 
onderscheidt zich ook doordat ouders ac-
tief participeren.

DEMOCRATISCH 
ONDERWIJS

Het democratisch onderwijs is een con-
cept voor primair- en voortgezet on-
derwijs en heeft een lange geschiedenis, 
met verschillende filosofen zoals John 
Locke en Leo Tolstoj als grondleggers. 
In Nederland kwam het begin van de 21e 
eeuw pas echt van de grond. Op dit mo-
ment zijn er zo’n vijftien democratische 
scholen.

Een democratische school is een leer-
gemeenschap gebaseerd op twee pijlers: 
vrijheid en gelijkwaardigheid. Leerlingen 
kunnen meebeslissen over de invulling 
van de leeromgeving op basis van zelf-
sturing. Kinderen kiezen zelf hoe ze hun 
schooltijd doorbrengen, welke interesses 
ze volgen en hoe ze zich voorbereiden op 
hun leven na de school. Leren kan plaats-
vinden in een les, net zoals op conventio-
nele scholen, maar tegelijkertijd beschik-
ken kinderen over de vrijheid zichzelf op 
geheel eigen wijze te ontwikkelen, bij-
voorbeeld door zelfstudie, onderzoek via 
internet, stage, vrijwilligerswerk, muse-
umbezoek, spelen, reizen of gesprekken 
te voeren met vrienden of de staf. Op een 
democratische school worden de rechten 
en meningen van alle leden gerespecteerd 
en staan de docenten niet op een voetstuk.
Door middel van schoolvergaderingen 

kunnen kinderen en volwassenen op een 
gelijkwaardige manier – ongeacht leef-
tijd of functie – praten en besluiten over 
onder andere schoolregels, aanschaf van 
materialen, uitjes en inzet van (vak)do-
centen. Kinderen en jongeren van 4 tot en 
met 18 jaar zitten niet in jaargroepen en 
begeven zich dus in dezelfde lesruimte. 
Er zijn geen verplichte lessen. Men gaat 
ervan uit dat leerlingen leren vanuit een 
‘intrinsieke motivatie’. Hoewel vrijheid 
en gelijkwaardigheid de pijlers zijn voor 
elke democratische school is geen enkele 
democratische school hetzelfde. Het re-
sultaat is vaak authentieke, open-min-
ded en verantwoordelijke mensen die 
weten hoe ze hun mening moeten uiten 
en kunnen luisteren naar die van ande-
ren. Actieve wereldburgers die dicht bij 
zichzelf staan en die zich kunnen mani-
festeren in een moderne democratische 
samenleving.

MONTESSORI

Montessori is een onderwijsconcept 
voor de voorschool, primair en voort-
gezet onderwijs volgens de visie van Ma-
ria Montessori (1870-1952). Nederland 
heeft ongeveer 160 montessorischolen 
voor basisonderwijs en twintig montes-
sorischolen voor voortgezet onderwijs.

‘Help mij het zelf te doen’ is het motto 
van montessori-onderwijs. Kernwoorden 
hierbij zijn: zelfstandigheid, lesmateriaal 
en de gevoelige periode.
Kinderen kiezen in principe dagelijks hun 
eigen werk. Ook bepalen zij zelf hoe lang 
zij hiermee bezig zijn. Kinderen werken 
veel zelfstandig en in kleine groepjes, 
maar krijgen ook af en toe klassikaal les. 
De leerkracht heeft hierbij de rol van be-
geleider en neemt uitgebreid de tijd om 
alle kinderen te observeren en hen waar 
nodig te stimuleren, motiveren en sturen. 
Op een montessorischool zitten meerde-
re jaargroepen in een klas. Meestal zijn 
dit drie jaargroepen, zoals groep 3, 4 en 
5 (middenbouw) en groep 6, 7 en 8 (bo-
venbouw). Er wordt met deze heterogene 

vaak over het ‘volledige kind’. Zij stre-
ven ernaar dat een kind uitgroeit tot een 
volwassene die beschikt over een helder 
denkvermogen (hoofd), een evenwichtig 
gevoelsleven (hart) en een wilskrachtig 
handelen (handen). Op een vrije school 
voor primair onderwijs bepalen leer-
krachten de lesinhoud en de werkwijze. 
Ze bieden alle vakken in onderlinge sa-
menhang aan. Hierbij houden zij rekening 
met de de ontwikkeling van ieder indi-
vidueel kind en van de groep als geheel. 
Kinderen uit dezelfde leeftijdscategorie 
zitten bij elkaar in de klas en blijven hun 
gehele lagere schoolperiode bij elkaar. Een 
leerkracht blijft in principe de gehele la-
gere schoolperiode bij dezelfde groep kin-
deren. Naast de eigen leerkracht hebben 
kinderen vaak vakdocenten voor bijvoor-
beeld handenarbeid of toneel.
De vrije school onderscheidt drie ont-
wikkelingsfasen van een kind, van nul tot 
eenentwintig jaar. Vanaf de eerste klas 
(groep 3) verloopt de schooldag volgens 
een vast ritme: de eerste uren krijgen 
kinderen periodeonderwijs en daarna 
krijgen zij oefenuren. Bij periodeonder-
wijs krijgen leerlingen gedurende een 
aantal weken hetzelfde vak, zoals een 
bepaald onderdeel van rekenen of taal. 
Bij oefenuren krijgen leerlingen de andere 
schoolvakken aangeboden, net als in het 
reguliere basisonderwijs. Na de oefenu-
ren volgen op veel vrije scholen vaklessen 
en kunsturen, zoals schilderen, tekenen 
en muziek. Daarnaast krijgen kinderen 
euritmie en gymnastiek. Omdat bewe-
ging binnen het vrije-school-onderwijs 
centraal staat, komt dit ook in alle andere 
lessen terug. Zo zullen kinderen tijdens 
taal-en rekenlessen bijvoorbeeld klappen, 
lopen en dansen.

B3-SCHOLEN - 
KLEINER, PARTICULIER 
ONDERWIJS

B3-scholen zijn niet door de overheid 
bekostigde scholen voor basisonder-
wijs en/of voortgezet onderwijs. De leer-
plichtambtenaar heeft deze scholen, op 
advies van de Onderwijsinspectie, aan-
merkt als ‘school in de zin van de Leer-
plichtwet 1969’. 

Een klein deel van de kinderen volgt nu 
nog onderwijs aan een particuliere B3-
school, maar dit soort scholen is snel in 
hoeveelheid aan het toenemen door de 
grote behoefte aan nieuwe en volledige-
re vormen van onderwijs, waar het kind 
een grotere autonomie heeft en waar meer 
aandacht is voor een holistische en meer 
bewuste kijk op onderwijs. Ouders beta-
len zelf de kosten voor een B3-school. 
Qua grootte en onderwijsconcept wijken 
deze scholen vaak af van door de over-
heid bekostigde scholen. Er zijn te veel 
B3-scholen om op te noemen, maar wij 
geven graag een, willekeurig, overzicht 
van een aantal erkende scholen:
- De Aventurijn in Loenen
- De Woudloper in Assen
- De Notenboom in Wijchen
- De Tijd en Ruimte in Den Bosch
- Florencius in Haarlem
- Het Epos in Rotterdam
- Het Libbenewijs in Leeuwarden
- Sparkling Kids in Utrecht
- Little Universe School in Amsterdam

IK BEN BEWUST 
ONDERWIJS (IBBO)

Het IBBO (Ik Ben Bewust Onderwijs) is 
een netwerk van kleinschalige, spirituele 
scholen voor basis- en voortgezet onder-
wijs en één van de snelstgroeiende er-
kende B3-onderwijsvormen in Nederland 
met locaties in Geleen, Meppel, Nijmegen 
en Woubrugge.

Het concept van IBBO is het bewust aan-
gaan van het levensproces wat vrijheid, 
innerlijke kracht, vertrouwen, onvoor-
waardelijke liefde, warmte, inzicht, passie 
en vreugde geeft. 
De visie van IBBO is gebaseerd op een-
heid en onvoorwaardelijke liefde. IBBO 
ziet de mens als geheel. Lichaam en geest 
werken samen om in perfecte harmonie 
te groeien en te bloeien. Deze visie komt 
tot uiting in dagelijkse activiteiten zoals 
meditatie, werken met universele wetten, 
waardeneducatie, creativiteit, respectvol-
le communicatie, omgang met planten 
en dieren, omgang met elkaar en de om-
geving en eigen groei. Bij IBBO wordt het 
belangrijk geacht de talenten van ieder 
kind te ontdekken, te benoemen en het 
kind de kans te geven zich daarin te ont-
wikkelen. Om hieraan tegemoet te komen, 
is er een breed aanbod van activiteiten op 
het gebied van kunst, cultuur, meditatie, 
natuur, muziek, dans, drama, sport, yoga 
en techniek.
IBBO is er voor de leeftijd van 4 tot 18 
jaar en ouder. Het richt zich op het be-
wust worden van het eigen proces. In-
dividuele aanpak en onderwijs op maat 
staan daarbij centraal. IBBO gaat uit van 
de passie en talenten van elk kind. Deze 
worden benadrukt om verder te ontwik-
kelen. Daarnaast wordt er ook aandacht 
geschonken aan de ontwikkelingspunten 
van het kind. Deze ontwikkelingspunten 
worden omarmd in plaats van afgekeurd. 
IBBO werkt vanuit een positieve bena-
dering en staat met een open en eerlijke 
houding tegenover het leerproces van het 
kind.
Uitgangspunt van IBBO is dat nieuwsgie-
righeid, welbevinden en betrokkenheid 
voorwaarden zijn voor de ontwikkeling 
van het kind. Vanuit deze gedachte heb-
ben kinderen veel mogelijkheden om zelf 
initiatieven te nemen en hun eigen leer-
proces te vormen. Dit betekent dat het 
kind gevolgd wordt in zijn of haar ontwik-
keling op de cognitieve onderdelen, echter 
het ‘MensZIJN’ staat voorop en centraal 
in alle aspecten van de ontwikkeling.

‘NATUURSCHOOL’ 
DE WERFKLAS

Waldorfschool de Werfklas is een klein-
schalige onderwijsvernieuwende school, 
geïnspireerd door de antroposofie, ge-
vestigd in Culemborg.

De Werfklas is gestart in 2003 met slechts 
een paar leerlingen en uitgegroeid tot een 
volledig staatsvrije leerlijn voor kinderen 
van 4 tot 18 jaar. De B3-school omvat nu 
twee kleuterklassen, zes onderbouwklas-
sen en drie bovenbouwklassen.
Een werf is van oudsher een plaats waar 
gewerkt wordt. Zo wil de Werfklas een 
plek zijn waar gewerkt wordt, waar nog 
niet alles is volgebouwd. Waar ieder zijn 
ervaringen kan opdoen en zijn kwaliteiten 
in kan brengen en waar samen gewerkt 
wordt aan wie we willen worden. Hun vi-
sie is dat elk mens iets wil verwezenlijken. 
Ieder kind heeft iets eigens, iets specifieks 
en wil dat enerzijds bijdragen, anderzijds 
ontwikkelen. De leerkrachten proberen 
dat eigene te ontdekken, uit te dagen en 
tot verschijning te laten komen. Wat is 
de gave van dit kind? En wat de opgave? 
Hoe kan ik nog meer uitnodigen, stimu-

leren enerzijds, anderzijds terughouden 
en respecteren?
Op de Werfklas bewegen kinderen van 
alle leeftijden door elkaar. Doordat ou-
dere kinderen jongere kinderen om zich 
heen hebben, worden ze zich bewust van 
ontwikkelingsprocessen. Ze zien dat zij, 
als ouder kind, al stappen hebben geno-
men die het jongere kind nog niet heeft 
gezet. Andersom zien jonge kinderen wat 
oudere kinderen al kunnen en zij nog niet, 
hetgeen verlangen wekt en zicht geeft op 
ontwikkeling. De WerfKlas zoekt even-
wicht tussen de leerkracht die bepaalt 
en de kinderen die zelf initiatieven ont-
wikkelen. In de ochtenden geven de leer-
krachten les en in de middag gaan ze in op 
eigen initiatieven van de kinderen.
Appels plukken, sap persen, lekkers en 
broodjes bakken en verkopen. Bomen za-
gen, sjouwen en kloven. Op de biologische 
boerderij Caetshage werken, zaaien, wie-
den, oogsten. Lepels en zwaarden snijden 
en branden, bomen klimmen, vlot varen, 
hutten bouwen. De Werfklas is veel in ver-
binding met de natuur en creert zo har-
monie en verbinding tussen de kinderen 
en hun omgeving.

RENAISSANCE 
ONDERWIJS

Forum voor Democratie (FVD) wil met 
ingang van het schooljaar 2022-2023 
starten met drie tot vijf eigen basisscho-
len, onder de naam Renaissanceschool.

Wat wil de Renaissanceschool? Het basis-
onderwijs verbeteren omwille van de kin-
deren. Door degelijk reken- en taalonder-
wijs, met creatieve en praktische vakken, 
van zang en toneelspel tot koken en knut-
selen en ontwikkeling van sociale vaar-
digheden. Leerkrachten krijgen door de 
kleinschaligheid armslag om vrij aan hun 
lessen te kunnen werken en om school-
feesten voor te bereiden. Vanwege 
de leerkrachten, de stemming en 
de vriendschappen in de groep 
gaan de kinderen graag naar 
school. Meer werken met boeken, 
minder met laptops. Renaissance 
onderwijs belast de kinderen niet 
met leerstof over problemen of 
politieke programma’s: onze 
wereld is mooi, goed en interes-
sant! Belangstelling als ouder 
voor uw kind? Of als leerkracht 
of vrijwilliger? Meld u aan via 
renaissanceschool.nl

groepen gewerkt omdat dit volgens de vi-
sie van Montessori essentieel is voor een 
harmonische ontwikkeling van kinderen. 
Zo leert een kind hoe het is om geholpen 
te worden door een ouder kind en om zelf 
jongere kinderen te helpen.
In het montessori-onderwijs maken 
leerlingen gebruik van speciaal ontwik-
kelde leermaterialen, die afgestemd zijn 
op verschillende leeftijden en ontwikke-
lingsfasen. Het lesmateriaal is gemaakt 
van natuurlijke materialen, zoals hout en 
stof en bestaat uit zintuigelijk materiaal 
zoals gehoorkokers, de bruine trap en 
kleurspoelen, taalmateriaal zoals schuur-
papieren letters en taalsymbolen.
Montessori onderscheidt drie ontwikke-

lingsfasen van een kind, tussen de 0 
en 18 jaar. Het uitgangspunt is dat 
een kind een natuurlijke en nood-

zakelijke drang tot zelfontwikkeling 
heeft. Dit uit zich in een spon-

tane belangstelling die 
per kind verschilt, ook 
wel de ‘gevoelige periode’ 

genoemd. De pedagogisch 
medewerker of leerkracht 

volgt deze ontwikkeling en 
speelt hierop in door de juiste 

omgeving en materialen aan te 
bieden. Op deze manier leert een 

kind zo veel mogelijk in zijn eigen tempo.

VRIJE SCHOOL

De vrije school is een methode voor ba-
sis- en voortgezet onderwijs volgens de 
visie van Rudolf Steiner (1861-1925), 
de grondlegger van de antroposofie. 
Nederland heeft 120 vrije scholen, 94 
in het primair en 26 in het voortgezet 
onderwijs.

De ontwikkeling van het kind (denken, 
voelen en handelen) staat centraal bij 
een vrije school. In 1923 richtte Steiner 
in samenwerking met de Nederlandse 
Antroposofische Vereniging de eerste 
antroposofische school in Nederland op: 
De Vrije School in Den Haag.
Op een vrije school spreken leerkrachten 
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Vanwege verhuizingen heb ik een aantal keren voet gezet op nieuwe school-
pleinen met hun verwanten, regels, poppenkast en protocollen. Ik was, naast 
nieuwkomer, alleenstaand - lees: vers gescheiden - en kende niemand. Nu 
ben ik van nature niet het type dat zich joviaal een weg naar de voorgrond 
baant. Stille bewondering voor de moeders in dit geval, die zonder schroom 
aanpappen. De kliekjes op een schoolplein zijn lastiger te infiltreren. Zeker 
als je een leuke verschijning bent, én single, start je al snel in zijn achteruit. 
Ik bekijk de boel liever even op afstand en scan mijn veiligheid.

Grofweg kreeg ik te maken met drie schoolpleintypes
Het Kopstuk: komt ogenschijnlijk behulpzaam en geïnteresseerd over, 

vraagt wel onbeschaamd het hemd van je lijf. Vers voer voor de haaibaaien, 
zeker als je de status ‘Gescheiden’ draagt. Het type dat leuk en meegaand 
is in je gezicht en kletst achter je rug. Zelf vastgeroest in haar eigen kneu-
terige wereld als beknot treurwilgje. Het Kopstuk is enthousiast betrokken 
bij school, werkt over het algemeen niet en werpt zich graag dwepend op 
aan de lokhulproep van school. Uitermate gevoelig voor de goedkeuring 
binnen het schooldecor en vooral jeukend correct. Het Kopstuk werkt vaak 
nauw samen met die ene overactieve leerkracht met een sterk bepalende 
rol binnen het schoolbeleid en rekruteert voor dit geheime genootschap 
van deugers - of sluit je buiten.

De Verzuurde Trut: zodra de beleefdheden met tegenzin zijn uitgewisseld 
zal deze trut je vervolgens volkomen negeren en er alles aan doen om jou 
je ongemakkelijk te laten voelen. Als blikken elkaar kruisen zal ze je on-
verstoorbaar aankijken, maar niet groeten. Andere varianten hierop zijn 
de ‘wegkijk’ en ‘langs-je-heen-kijk’, ook al sta je praktisch in haar aura. 
Welwillend toon je een flauwe glimlach tijdens je zoektocht naar oogcontact, 
de vergeefse poging om door die verbitterde moederkoek heen te breken.

De Deugniet: niet te beroerd om af en toe op school te assisteren 
bij een luizenplaag of een schoolreisje, maar wel wanneer het haar 
uitkomt. Haar zoetjes komen niks te kort, maar ze heeft ook nog 

een eigen leven en houdt verzuring tegen. De Deugniet is trots op haar 
schavuitjes, maar verheerlijkt niet. De Deugniet zal zich niet te veel inla-
ten met andere schoolpleindisputen. De Deugniet hangt graag haar eigen 
slingers op. Klinkt soms als een onzuivere bariton op maandagochtend, 
omdat ze een uitbundig weekend heeft gehad. Ze is op-en-top moeder, 
maar soms ook even niet.

De maffiamoeders buitelen over elkaar heen om onderling elkaar de loef 
af te steken en dit lijkt een hardnekkiger fenomeen in welvarende buurten. 
Op zoek naar een kortstondige streling van het verveelde striae-zieltje. 
Pas op voor dit geheime genootschap dat gedreven wordt door een zie-
kelijke verbeterdrang, die de Schoolpleinmaffia gestaag verandert in de 
Deugmaffia - voor wie het in de kern gaat om braaf in de pas lopen en 
die de afvalligen veroordeelt.

Deugmaffia
Deugen is zo’n typisch jeukwoord. De schijnheiligheid druipt van het woord 
af: het beter-dan-gevoel. Het vleugje neerbuigendheid dat het oproept. 
De controlerende bezigheid van correct zijn. De leden van de Deugmaffia 
zijn deugmensen, hieruit volgen deugouders en zij scheppen weer een 
generatie deugkinderen. Het maakt me huiverig nu het schoolplein steeds 
dichtbevolkter raakt met dit mensensoort.

Vandaag de dag is er een traktatiebeleid met als tendens gezond. Suiker 
is de nieuwe doodzonde en we staan massaal krampachtig te figuurzagen 
met fruit. Prima om bewuster met eten om te gaan, maar laat een traktatie 
een smulpartij blijven. Als kind voelde ik me zo genaaid als een traktatie 
bestond uit een zure groene appel. Zodra je puberspruiten het middelbare 
onderwijs betreden, verdwijnen je speltbammetjes in de struiken, laven ze 
zich aan energiedrankjes en kleffe saucijzenbroodjes en heb je het nakijken.
Als je bedenkt dat steeds meer kinderen opgroeien in armoede, zonder 
ontbijt en een gevulde broodtrommel naar school gaan, is de politieke 
correctheid van muizenpeertjes, appelegeltjes, druivenoctopussen en ba-
nanenpiraten flink doorgeslagen. Zullen we wat minder deugen en meer 
ons zelf zijn? 

De Schoolplein-
maffia

MENS EN MACHT

Simone Beer

Heij deelde in februari 2022 de uitkomsten van 
haar promotieonderzoek over de eindtoets. “Tot 
2018 was het nog gewoon een commercieel pro-
duct van de B.V. Cito, maar werd daarna overge-
nomen door de overheid en als verplicht selec-
tie-instrument ingezet. Ik was diep geschokt.”

Heij vindt het belangrijk dat iedereen ‘die iets 
met het onderwijs te maken heeft’ zich bewust 
is van hoe de Cito-scores en daaraan verbonden 
niveaubepalingen werken. “Het vergelijken met 
andere leerlingen staat centraal, een normge-
relateerde toets, op basis van taal- en rekenop-
drachten. Taal is dan nog een te breed begrip, 
want het gaat alleen om begrijpend lezen en niet 
eens om luisteren, spreken en schrijven.” De 
afwisseling tussen gemakkelijke en moeilijke 
vragen, moet ervoor zorgen dat er een brede 
spreiding is in de score, variërend tussen 501 en 
550, die gelinkt wordt aan een bepaald niveau.

De toets is niet gemaakt om ‘gehaald’ te worden. 
“Je kunt geen voldoende of onvoldoende krij-
gen, maar er moet een verschil zichtbaar worden 
zodat bepaald kan worden wie er naar het vmbo 
kan en wie naar het vwo. Hierbij wordt altijd 
een deelsleutel van 20 procent vwo, 30 procent 
havo en 50 procent vmbo aangehouden, onge-
acht het ‘echte’ niveau van de leerling. Dan komt 
het dus voor dat een leerling die prima vwo aan 
zou kunnen, daar uiteindelijk toch te laag voor 
scoort, omdat andere leerlingen de toets ook 
goed hebben gemaakt - en andersom. En het 
grootste probleem is dat er niet gekeken wordt 
naar waar een kind wél goed in is.”

Hoge druk
Volgens Heij zitten er nog meer nadelen aan 
de Cito. “Er wordt alleen naar taal en rekenen 
gekeken, maar bijvoorbeeld niet naar andere 
eisen om goed te kunnen functioneren op een 
bepaald niveau. Daarnaast neemt de druk toe, 
vanuit school, ouders of de leerling zelf, om in 
het ‘goede’ vakje te komen.” En aan die nadelen 
gaat er voorlopig niks veranderen ondanks het 
feit dat per 1 januari 2023 de nieuwe wet Door-
stroomtoetsen in werking treedt. Het nieuwe 
aan deze wet is dat de toets eerder in het jaar 
plaatsvindt en dat het advies naar boven kan 
worden bijgesteld als de leerling hoger scoort 
dan het voorlopige schooladvies. De toetsresul-
taten zijn dus, naar ‘boven’ toe, doorslaggevend.

Prestaties
Nelleke Botermans begeleidt leerlingen en ou-
ders rondom onderwijs en opvoeding. In het 
basisonderwijs werkt zij met leerlingen die 
hoogbegaafd zijn, autisme hebben of een taal-
achterstand hebben. Botermans constateert: 
“De druk op de eindtoets is enorm. Ouders en 
school maken het te belangrijk en veel kids 
blokkeren dan van de spanning”.

Daarnaast bevestigt Botermans dat met de 
Cito beperkt wordt gemeten. “De creatieve en 
emotionele kant wordt niet meegenomen.” Bo-
termans vindt dat verder meer gekeken moet 
worden naar wat een leerling kan en zelf wil. 
“Waarom moeten kinderen allemaal minimaal 
havo halen? Waarom geen mbo-opleiding voor 
een leerling met vwo-advies als hij dat zelf wil 
omdat het beter past bij zijn talenten? Alles 
draait om prestaties en het kind in zijn geheel 
wordt niet gezien. En wij als volwassenen staan 
erbij en kijken ernaar.”

Botermans ziet ook een gevaar in het trainen. 
“Er zijn veel bureautjes die dik verdienen aan 
het geven van Cito-training met oude C ito-op-
gaven. De kinderen wiens ouders dat kun-
nen veroorloven, presteren dan ineens 
ruim boven verwachting.” Deze druk komt 
soms ook van de school zelf. “Ik heb bij 
een basisschool voor hoogbegaafde kin-
deren gezien dat ze volop aan het oefenen 
waren. Stel je voor dat leerlingen van zo’n 
school ‘slechts’ havo halen…”

Goed bedoeld
Naast de eindtoets, speelt het Leerling-
volgsysteem (LVS) ook een grote rol, waar-
mee van groep 1 tot groep 8 de ontwikkelingen 
van leerlingen worden bijgehouden. “Het be-
trekken van het LVS bij de Cito was goed be-
doeld om de zware weging van de toets als één 
momentopname te stabiliseren”, legt Heij uit. 
“Het nadeel is dat ze het gemiddelde van groep 
6, 7 en 8 nemen, waardoor het selectiemoment 
als het ware is vervroegd.” 
Kinderen krijgen dus al heel jong een etiket ge-
koppeld aan hun niveau-advies. “Het hoogste 
is groen en het laagste is rood, dus de associa-
tie dat een hoge score ‘slim’ en ‘goed’ is wordt 
snel gemaakt. Een grote groep kinderen gaat 
zichzelf dan ook als niet slim zien en zich zo 
gedragen, waardoor de toets zichzelf gaat be-
wijzen. Die kinderen zijn de verliezers van deze 
selectiewedstrijd.” 

Heij pleit dan ook voor een breder beeld. “Nu 
zijn de toetsadviezen en de onderlinge compe-
titie leidend. In mijn promotieonderzoek heb 

ik dan ook voorstellen gedaan 
voor hoe het beter zou kunnen: 

Toetsen moeten de leerling 
motiveren om te leren, niet de-
motiveren door iemand weg te 
zetten als dom of laagopgeleid. 
Er moet ook een betere balans 
komen tussen toetsresultaten 
en de observaties van de do-
cent en andere professionals. 
Met deze toetsen krijgen we 
geen eerlijk en representatief 
beeld, dus een alternatief is 
hard nodig!”

Cito is ‘oneer lijke 
sorteermachine’

De Cito-toets in groep 8 bepaalt veel over de richting 
die kinderen na de basisschool ingaan. Te veel, vindt 
toetsexpert Karen Heij. “Met toetsen kunnen we de 
toekomst van kinderen niet voorspellen en met de 
Cito-toets al helemaal niet”, aldus Heij.

COMMERCIËLE BUREAUS PROFITEREN VAN TOETSDRUKINDOCTRINATIE IN NEDERLANDSE ONDERWIJSPROGRAMMA’S

“Wij zijn geprogrammeerde wezens 
geworden”
De leerplichtleeftijd in Nederland is 5 jaar. Vanaf het moment 
dat onze kinderen naar school gaan, krijgen ze te maken met 
indoctrinatie via de aangeboden lesmethodes. De campagne 
Cultuur onder Vuur en auteur Robin de Ruiter wijzen al jaren op 
de gevaren van deze systematische beïnvloeding van ideeën en 
overtuigingen.

Ido Dijkstra

“Het doel van onderwijs zou moe-
ten zijn: ons leren hoe te denken, in 
plaats van wat te denken – om onze 
geest te verbeteren, ons in staat te 
stellen na te denken voor onszelf, in 
plaats van het geheugen te vullen met 
de gedachten van andere mensen”, 
schreef de Schotse dichter en filosoof 
James Beattie al in 1779 in zijn essay 
On Poetry and Music. Van deze al twee 
eeuwen oude visie, waarin de meeste 
mensen zich kunnen vinden, is anno 
2022 geen enkele sprake.

Steeds meer mensen gaan inzien 
dat de moderne onderwijssystemen 
ontwikkeld zijn om ons juist te leren 
wat we moeten denken. Als gevolg 
daarvan sust onze geest in slaap. Het 
beproefde middel: in·doc·tri·na·tie: “het 
onder druk bijbrengen van bepaal-
de (politieke) leerstellingen om ze 
kritiekloos te doen aanvaarden”, zo 
luidt de definitie in de Dikke Van Dale. 

Het is eenvoudig aan te tonen dat 
schoolgaande kinderen in Nederland 
via lesstofmethodes geïndoctrineerd 
worden. In dit artikel vindt u een klei-
ne greep uit de talloze voorbeelden 
uit enkel het basisonderwijs. Neem 
Snappet, naar eigen zeggen “een 
complete online lesmethode die 
30.000 leerkrachten gebruiken” en 
het voorbeeld van coronavaccinatie. 
Sanna Elkadiri kreeg begin 2021 als 
eerste Nederlander het vaccin. De 
maatschappelijke discussie over de 
veiligheid van het versneld op de 
markt gebrachte middel is nog vol-
op bezig. Lareb registreerde begin 
juni 688 overlijdens door het co-
ronavaccin en nog eens 227 duizend 
meldingen van bijwerkingen. Toch 
liet Snappet al begin 2021 onze kin-

deren uit groep 4 via een taaloefening 
geloven dat het vaccin veilig is. De 
jeugd van 7 en 8 jaar moesten in een 
leeg vakje het ‘juiste’ woord slepen. 
Alleen de vetgedrukte onderstreepte 
woorden werden goedgekeurd door 
Snappet.

Sanna begrijpt goed dat mensen 
het vaccin eng vinden. Want eerst 
twijfelde ze ook. Was het wel goed 
getest? Maar ze heeft er veel over 
gelezen en opgezocht. Nu twijfelt 
ze niet meer. Het vaccin voelt nu 
veilig voor haar.

De lesstof van Nieuwsbegrip ligt we-
kelijks bij honderdduizenden kinde-
ren op tafel. Ook deze leermethode 
stuurde opzichtig aan op een posi-
tieve attitude ten opzichte van het 
vaccin. Het is niet het enige onder-
werp waar de CED-groep (Centrum 
Educatieve Dienstverlening - red.) 
sturend is. De lesstof ontwikkelaar 
wil kinderen naar eigen zeggen “goed 
begrijpend leren lezen”, omdat dit 
“een ingrediënt voor schoolsucces 
is”. Uit de lesbrief van 7 maart 2022 
moet onze jeugd blijkbaar het vol-
gende begrijpen om tot succes te 
komen.

“Vladimir Poetin is de president 
van Rusland. Hij is boos op Oekra-
ïne. Oekraïne wil vrienden zijn 
met landen in Europa. Oekraïne 
wil graag samenwerken met die 
landen. En ook met Amerika. Maar 
Poetin wil dat niet. Poetin is geen 
vriend van Europa en ook niet van 
Amerika. En hij wil dat Oekraïne 
ook geen vrienden met hen is.”

Zou onze kinderen geleerd moeten 
worden welke zijde zij moeten kie-
zen in een oorlog die wordt geteisterd 
door propaganda van alle kanten?

Een ander agendapunt dat in veel 
schoolboeken en ook bij Nieuwbegrip 
gepusht wordt, is dat van de LH-
GBT-beweging. Voor de coming out 
van Niels de Jager, een man die vindt 
dat hij vrouw is en hormoonbehan-
delingen onderging om ‘steeds meer 
een meisje’ te worden, was louter po-
sitieve aandacht. Over de keerzijde 
van ‘geslachtsverandering’, zoals 
permanente verandering van het 
lichaam en de grote psychologische 
levenslange impact daarvan, werd 
met geen woord gerept. Hugo Bos van 
de campagne Cultuur onder Vuur van 
stichting  Civitas Christiana herkent 
hierin een patroon. De stichting pu-
bliceerde een rapport over het onder-
werp met de titel Schoolboeken: van 

informatie naar indoctrinatie. Bos stelt 
dat “zeer jonge kinderen al moe-
ten leren over ‘gender identiteit’ en 
seksuele onderwerpen. Alle remmen 
gaan los. Ze kiezen bewust voor hele 
jonge kinderen, omdat die het meest 
ontvankelijk zijn voor indoctrinatie”.

Een andere grootproducent van 
indoctrinatie is het NOS Jeugdjour-
naal, dat ook filmpjes maakt die in-
houdelijk aansluiten bij de teksten 
van Nieuwsbegrip. Zo maakte de 
staatsomroep enkele jaren geleden 
een reportage over een jongetje van 
negen jaar dat graag als travestiet 
gekleed gaat. De NOS kaderde het als 
promotie van ‘volledig jezelf kunnen 
zijn’. Een tegengeluid, bijvoorbeeld 
de vraag of het wel gezond is voor een 

kind van 9 jaar, ontbrak. In novem-
ber 2021 maakte het Jeugdjournaal 
een klimaatspecial die kritiekloos 
het klimaatprobleem op het netvlies 
van de kinderen prentte. “Co2, weg 
ermee”, zongen kinderen in de ope-
ning. Bos: “Kinderen op de basis- en 
middelbare school wordt een afkeer 
van rechtse politici aangepraat, én 
angst voor klimaatverandering”. 
Het is naïef te denken dat dit on-
bewust gebeurt. Aangetoond is dat 
overheden zich nadrukkelijk be-
moeien met de inhoud, dat geven ze 

zelf ook toe. Meest recente voorbeeld: 
het uitgebreide lespakket van de 
Nationale AI-cursus (junior) en het 
daaraan gekoppelde onderwijsmate-
riaal van de stichting FutureNL, voor 
zowel het basis- als voortgezet on-
derwijs, is indirect afkomstig is van 
het World Economic Forum (WEF). 
Van deze organisatie is bekend dat 
ze een transhumanistische agenda 
nastreeft. De lesmodule promoot een 
breinchip. Niemand minder dan ko-
ningin Máxima - graag geziene gast 
bij het WEF - lanceerde in 2019 deze 
lesmethode op verschillende scho-
len. Is er ooit aan de Nederlander ge-
vraagd of hij zijn kinderen gechipt wil 
in de toekomst? De geest wordt er rijp 
voor gemaakt.

Dan rest nog de vraag waarom 
dit gebeurt? Auteur Robin de Ruiter 
geeft daar in zijn boek De 13 Satani-
sche Bloedlijnen een antwoord op dat 
velen moeilijk vinden te verkroppen. 
Hij stelt dat de wereld wordt bestuurd 
door een select groepje vermogende 
elite. Miljardairs die de touwtjes in 
handen hebben gekregen via orga-
nisaties als het WEF, Unesco (de Or-
ganisatie der Verenigde Naties voor 
Onderwijs, Wetenschap en Cultuur), 
Navo en EU. Doel is te komen tot 
een Nieuwe Wereld Orde, met een 
‘transhumane mens 2.0’. Om daartoe 
te geraken, is volgens De Ruiter een 
“afbraak van het onderwijs nodig”. 

Het slopen is al heel lang gaande 
en zorgvuldig voorbereid, stelt 

hij. Al in 1905 schreef Eld-

wood Cubberly, onderwijsdecaan 
van Stanford in Californië, over het 
idee “dat scholen fabrieken zouden 
moeten zijn, waar de grondstoffen 
– kinderen - worden omgevormd 
in eindproducten zoals spijkers. De 
overheid en de industriële sector 
moeten dit proces leiden”. De Rui-
ter komt tot de pijnlijke conclusie 
dat deze indoctrinatie – die volgens 
hem al tientallen jaren gaande is - zo 
succesvol is, dat de overgrote meer-
derheid het niet ziet of wil zien. “Wij 
zijn geworden tot een ras van gepro-
grammeerde wezens. Wij zijn bereid 
alles wat het politieke systeem, de 
massamedia en de scholen vertellen, 
te geloven en te doen. Deze drie in-
stanties zorgen er niet alleen voordat 
de mensen worden gecontroleerd en 
beïnvloed, ze hebben ook de macht 
om alle bestaande relaties in de po-
litiek, samenleving, moraliteit en 
het gezinsleven op een eenvoudige 
manier te manipuleren.”

Niet voor niets zong Pink Floyd in 
Another brick in the wall (1979):
We don’t need no education
We don’t need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teacher leave them kids alone
Hey! Teacher! Leave them kids alone! 

VERS VOER VOOR DE 
HAAIBAAIEN, ZEKER 
ALS JE DE STATUS 
‘GESCHEIDEN’ DRAAGT

Koning, keizer, admiraal, een mondkap-
je dragen we allemaal Cultuur onder Vuur waarschuwt voor seksuele indoctrinatie bij jonge kinderen.

Bron afbeelding: bangmakerij in YouTube-video van de Rijksoverheid over 
klimaatverandering.

Zeer jonge kinderen 
moeten al leren over 
‘gender identiteit’ en 
seksuele onderwerpen
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Straling: het onzichtbare 
gevaar in de klas
Sylvia Slegers

Je zou verwachten dat de kinderen 
van softwareontwikkelaar Bill Gates 
en Apple-CEO wijlen Steve Jobs over-
laden zijn met de nieuwste en meest 
geavanceerde gadgets. Niets is echter 
minder waar: hun kroost is nagenoeg 
tech-vrij opgevoed. “Ze hebben nog 
nooit een iPad gebruikt, wij houden 
de hoeveelheid technologie die onze 
kinderen thuis kunnen gebruiken 
beperkt”, zei Jobs in een interview 
in 2010 met de New York Times. 

De keuze van Gates en Jobs vormt 
bepaald geen uitzondering: veel lei-
dinggevenden van tech-bedrijven in 
Silicon Valley beperken de schermtijd 
van hun kinderen. Athena Chavarria, 
executive assistant van het imperium 
van Mark Zuckerberg: “Ik ben ervan 
overtuigd dat de duivel in onze tele-
foons leeft en grote schade aanricht 
aan onze kinderen”. [1]

Ook de Waldorf School of Pen-
insula in Sillicon Valley, waar veel 
kinderen van Google-, Apple- en 
eBay-medewerkers basisonderwijs 
volgen, houdt digitale leermiddelen 
en computers buiten de deur. Goog-
le-directeur Alan Eagle: “Ik ben het 
pertinent oneens met het idee dat je 
technologie nodig zou hebben op de 
basisschool”. [2]

Tegelijkertijd raast de digitalisering 
van het onderwijs in sneltreinvaart 
voort en brengt de introductie van 
5G virtual reality-brillen, real-time 
monitoring in de klas en op termijn 
wellicht zelfs leren middels een ge-
implanteerde chip, met rasse schre-
den dichterbij.

De adviezen in de in 2011 verschenen 
resolutie 1815 van de Raad van Euro-
pa laten echter niets aan duidelijk-
heid te wensen over: “Voor kinderen 
in het algemeen, en in het bijzonder 
in scholen en klaslokalen, maak liefst 
gebruik van bedrade internetverbin-
dingen en leg strenge regels op voor 
het gebruik van mobiele telefoons 
op schoolterreinen”. De Raad pleitte 
daarbij voor voorzorg, omdat er ook 
onder de geldende blootstellingsli-
miet mogelijk sprake is van gezond-
heidsrisico’s. [3]

Een stelling die in 2020 zowel in de 
samenvatting van het adviesrapport 
5G en Gezondheid van de Gezond-

heidsraad [4] als in een Nederlandse 
rechtszaak tegen de plaatsing van een 
zendmast is bekrachtigd. [5] En hoe-
wel deze resolutie de lidstaten opriep 
campagnes te starten om leraren, ou-
ders en kinderen bewust te maken van 
de specifieke risico’s van vroegtijdi-
ge en langdurige blootstelling, geeft 
Nederland daaraan tot op heden geen 
gehoor.

Dat alles in schril contrast met Frank-
rijk waar al in 2015 een wet is aange-
nomen over beperking van blootstel-
ling aan elektromagnetische straling 
door mobieltjes en andere draadloze 
apparaten. Telefoons werden al lan-
ger geweerd uit de klas, maar vanaf 
september 2018 mogen Franse leer-
lingen tot 15 jaar hun telefoon ook niet 
meer gebruiken tijdens de pauzes. [6] 
De regering van Cyprus informeert 
burgers actief over de gezondheids-
risico’s en geeft advies over hoe de 
blootstelling aan straling te vermin-
deren. [7]

Het Nederlandse ministerie van On-
derwijs, Cultuur & Wetenschappen 
(OCW) lijkt de verantwoordelijkheid 
met betrekking tot de mogelijke ri-
sico’s van het gebruik van draadloze 
technologie op scholen volledig op 
schoolbesturen af te wenden. Hoewel 
steeds meer scholen op allerlei fronten 
hard aan de weg timmeren om leerlin-

gen een veilige en gezonde leeromge-
ving te bieden, blijven draadloze tech-
nologieën daarbij volledig buiten beeld.

Het moet dus komen vanuit het ei-
gen initiatief van ouders en scholen. 
Basisschool Meander in Nijmegen 
maakte in 2017, tijdens de verhuizing 
naar een nieuwbouw pand, uit voor-
zorg de overstap naar wifi-vrij. Veel 

weerstand heeft leerkracht en initia-
tor Jean-Pierre van Groeningen daar-
bij niet ondervonden: “Andere scholen 
toonden belangstelling en gingen bij 
hun nieuwbouw ook kijken hoe ze hier 
rekening mee konden houden”.
Een school in Haarlem gebruikt wifi 
met een tijdschakelaar. Ook in Lelystad 
heeft een school maatregelen geno-
men: routers op de gang in plaats van 
in de klas, bekabelde iPads en alleen 
incidenteel gebruik van wifi. [8]

Onderwijskundige Dolly Bootsma 
weet hoeveel onwetendheid er op dit 
gebied bestaat: “Het valt me op dat 
er nog te weinig bewustzijn is over de 
relatie tussen straling en gezondheid 
en ook over het belang van het op af-
stand houden van het lichaam van de 
apparaten waarmee straling gemoeid 
is. Voor tablets geldt daarvoor zelfs 
20 centimeter. Dit staat ook in veel 
handleidingen. Kinderen doen dat 
niet uit zichzelf”. Bootsma’s man Jan 
Rutger Schrader, ingenieur elektro-
techniek, werkte na zijn promotie in 
micro-elektronica en communicatie-
technologie bij het research-lab van 
een multinational. Daar bemerkte hij 

een effect van draadloze technologie 
op zijn eigen gezondheid. Het bedrijf 
van Schrader heeft eco-wifi-rou-
ters voor consumenten ontwikkeld 
waarmee de straling met meer dan 
90 procent gereduceerd kan worden. 
Schrader voert ook metingen uit en 
helpt soms ouders en scholen met het 
stralingsarm inrichten van het wifi-
netwerk. [9]

Zo werd hij in 2021 benaderd door een 
verontruste ouder van een school in 
Gelderland. Na een aantal gesprekken 
en een meting heeft de school toen be-
sloten het zendvermogen van de rou-
ters en laptops te verlagen, wat met 
gelijkblijvende functionaliteit mogelijk 
was. Bootsma: “Bekabelde netwerken 
hebben de voorkeur, maar er zijn ook 
tussenoplossingen. Bijvoorbeeld door 
routers niet in de klas, maar op de gang 
te plaatsen, het signaal minder sterk 
af te stellen en, om te beginnen, door 
de juiste netwerkapparatuur te kiezen 
waarmee dit überhaupt kan”.
In Maastricht hebben twee scholen op 
initiatief van een ouder van een elek-
trogevoelig kind een stralingsarm 
 wifi-netwerk geïnstalleerd. “Mijn 
zoon voelt zich sindsdien een stuk 
fitter”, aldus de vader.

Dat de thematiek, zoals Bootsma stelt, 
verder reikt dan alleen gezondheid 
wordt duidelijk uit het voorbeeld van 
het Zeeuwse Calvijncollege. Daar is, 
ter bevordering van de concentratie, 
leerprestaties en sociale interactie, het 
gebruik van mobieltjes op het gehele 
schoolterrein sinds 1 januari 2020 ver-
boden. De ervaringen zijn positief en 
er is meer sociale interactie.

In het boek Overprikkeling bij kinderen 
besteedt holistisch arts Karin Jans-
sen ook serieuze aandacht aan stra-

lingsbelasting, waarbij ze 
eveneens enkele praktijkvoor-

beelden beschrijft. “Steeds meer 
stralingsgevoelige kinderen komen in 
de problemen zonder dat ouders weten 
waarom. Dat aantal zal in de komende 
jaren aanzienlijk toenemen.” Hoeveel 
kinderen op school en/of thuis last on-
dervinden van straling kunnen Boots-
ma en Janssen beiden niet inschatten. 
Janssen: “Vanuit mijn holistische visie 
kan stralingsbelasting zowel primair 
als secundair klachten veroorzaken”.

Omdat kinderen nog in de groei zijn 
en bovendien een dunnere schedel-
wand hebben, is de Belgische kinder-
oncoloog Stefan van Gool, verbonden 
aan de Universiteit van Leuven, er 
allesbehalve gerust op. In de Zemb-
la-aflevering Ziek van je mobieltje uit 
2012 [10] waarschuwt hij: “Kinderen 
worden veel blootgesteld en ook veel 
langer. Wat de gevolgen daarvan zijn, 
weten we pas in vijftig, zestig jaar. 
Dus je kunt eigenlijk zeggen: dit is een 
mega groot experiment”. 

De minister van Primair en Voortgezet Onderwijs doet niets om 
de blootstelling van Nederlandse schoolkinderen aan straling 
van wifi en mobiele telefoons tegen te gaan. Sommige scholen 
nemen daarom zelf maatregelen.

Je bent nooit te oud om te leren!

Vijf tips om jezelf en je kinderen tegen straling te beschermen
1. Bekabel de verbindingen zoveel mogelijk. Wist je dat je zelfs een iPhone 

kunt bekabelen?
2. Leg de telefoon niet onder het hoofdkussen en draag het toestel niet 

in broekzak of beha.
3. Hou de telefoon tijdens het bellen op tenminste 2,5 cm afstand van 

het oor. Deze waarschuwing staat ook in de kleine lettertjes van de 
gebruiksaanwijzing!

4. Zet de wifi uit wanneer die niet gebruikt wordt (bijvoorbeeld ’s nachts), 
stel het zendvermogen lager in of  gebruik een eco-wifi-router, die min-
der straling geeft en automatisch uit gaat als je geen wifi gebruikt.

5. Gebruik geen DECT draadloze huistelefoon of babyfoon. Kies in plaats 
daarvan voor bekabeld of voor de ‘eco-mode plus’-versies. Deze geven 
veel minder straling.

Brigitta Oudega (55) zat vorig jaar in de collegebanken van de Universiteit van Amsterdam 
met overwegend twintigers en heeft net haar stage afgerond bij een GZ-instelling in 
Alkmaar. Nu werkt ze aan haar scriptie waarmee ze haar Master in Klinische Psychologie 
hoopt af te ronden. Brigitta had al een Master Rechten op zak en deed verschillende cur-
sussen en opleidingen. Later dit jaar gaat ze beginnen als psycholoog, daarvoor volgt ze 
alvast een cursus Cognitieve Gedragstherapie van een half jaar. Is het op haar zestigste 
dan klaar? “Absoluut niet, ik ben de eeuwige student, een archetype van de jongeling!” 

Van onze redactie

Als Brigitta in de jaren ’80 Rechten stu-
deert aan de Universiteit van Leiden is zij 
niet vaak aanwezig bij de colleges. Na zes 
jaar gymnasium en vijf jaar studeren staat 
ze op 23-jarige leeftijd met een, zo heette 
dat toen nog, doctoraal in haar handen. 
“Ik had nou niet echt het gevoel dat ik veel 
geleerd had. Het was vooral een kwes-
tie van uittreksels en oude tentamens 
uit je hoofd leren.” Op uitnodiging van 
de universiteit zoekt ze het avontuur op 
in Londen, haalt haar Master of Laws en 
werkt een jaar of tien in de advocatuur 
en het bedrijfsleven. Na tien jaar dringt 
de vraag zich op of ze dit werk nog tien 
jaar wil doen en in combinatie met een 
vroege midlife crisis, zegt ze haar baan op 
en begint een freelance bestaan. Ze gaat 
de opleiding Mediation, conflictbemidde-
ling, volgen. Privé gezien gaat het goed, 
ze ontmoet haar man, eveneens jurist, 
met wie ze trouwt en in Amsterdam gaat 
wonen. 

Ik heb meer van mijn kinderen geleerd 
dan zij van mij
Brigitta start in 2002 met de studie Psy-
chologie, in deeltijd. Inmiddels is ze in 

Bronnen
1. bit.ly/3aHBbXP 

nyti.ms/3NVOceu
2. bit.ly/3Q4Kql1
3. bit.ly/3MoT7U1
4. bit.ly/3mICTel
5. bit.ly/3MsgFYo
6. bit.ly/3xt2Swf
7. bit.ly/3NR12uC
8. bit.ly/3znvYyx
9. bit.ly/3tlzO7k
10. bit.ly/3Q4UAC1

Maak voor kinderen, ook op 
school, liefst gebruik van bedrade 
internetverbindingen

2000 moeder geworden van een dochter. 
Haar propedeuse haalt ze in 2004, het-
zelfde jaar dat haar zoon geboren wordt. 
De combinatie van studeren en moeder-
schap blijkt toch niet ideaal, dus de studie 
wordt even on hold gezet. “Dat wilde niet 
zeggen dat ik stilstond, want het moeder-
schap is een leerschool waar geen oplei-
ding tegenop kan. Ik denk dat ik meer van 
mijn kinderen heb geleerd dan zij van mij. 
Als moeder word je continue gespiegeld 
met stukken van jezelf die je daarvoor niet 
kende. Heel confronterend, maar tegelijk 
oh zo leerzaam!” 

In 2011 pakt Brigitta de studie Psychologie 
weer op aan de universiteit van Leiden 
en drie jaar later, op 47-jarige leeftijd,  
haalt ze haar Bachelor. Ze ontdekt dat 
haar werkelijke interesse ligt bij de in-
nerlijke processen van de mens, die zich 
niet zo gemakkelijk in een wetenschap-
pelijk instrumentarium laten vatten.  Om 
de diepere lagen in zichzelf te vinden 
volgt Brigitta een tweejarige individuele 
transformatieleergang op basis van de 
Psychosofia, een combinatie van psy-
chologie, spiritualiteit en filosofie. Daar 
wordt ze zich steeds meer bewust van de 
verhalen die ze wil vertellen. Brigitta,  

haar naam stamt van de Keltische go-
din Brighid, dochter van de zonnegod en 
godin van licht en poëzie, begint zich te 
verdiepen in mythen. 

In 2017 volgt ze de opleiding Verhalen 
vertellen aan de Nationale vertelschool 
en een cursus in Londen aan de School of 
Storytelling, Emerson College. De mythe 
van de Sumerische godin Inanna en haar 
reis naar de onderwereld komt op haar 
pad. Ze vertelt dit verhaal op haar vijf-
tigste verjaardag aan haar vriendinnen. 
Hieruit groeit een muzikale vertelvoor-
stelling, waarmee ze een aantal keren 
optreedt, samen met twee klankschaal 
muzikanten. Ook verdiept ze zich verder 
in de Jungiaanse psychologie en volgt een 
opleiding bij Odrerir in Amstelveen. 

Een leven lang studeren 
En dan, midden in de ‘coronatijd’ in 
2020, op 53-jarige leeftijd, gaat het bij 
Brigitta weer kriebelen. Ze besluit zich in 
te schrijven bij de UvA, voor een Master 
in de Klinische Psychologie en in Kli-
nische Ontwikkelingspsychologie. “In 
tegenstelling tot in mijn jongere jaren 
was ik nu wél bij alle colleges aanwezig. 
Daar zat ik dan, als vijftiger tussen de 

twintigers.” Als onderdeel 
van de Master moet Brigitta 
ook stagelopen. “Het vinden van 
een stageplek was een hele uitdaging. 
Ik heb tientallen brieven verstuurd en 
uiteindelijk vond ik een fijne plek. Toen 
ik daar aanbelde en de deur ging open, 
vroeg een jonge vrouw  – de gemiddel-
de leeftijd daar was dertig: “Voor welke 
psycholoog komt u?”, waarop ik ant-
woordde: “Ik ben jullie nieuwe stagiai-
re!” De stage verloopt zo goed dat ze een 
baan aangeboden krijgt. Je zou denken 
dat Brigitta nu wel even klaar is met le-
ren, maar niets is minder waar. “Ik ben 
heel blij dat ik een baan aangeboden heb 
gekregen, maar niet meer dan drie dagen 
in de week, zodat ik daarnaast nog kan 
studeren. Op mijn wensenlijstje staat nog 
een vijfjarige opleiding tot Jungiaans 
psychoanalyst.” 

Wie ben je?
Hij heeft nog een klein half uurtje. Nog even en de oase van 
rust zal door opgewonden, jeugdige stemmen verdreven wor-
den. Hij is benieuwd naar hun verhalen. Hoe kijken zij terug 
op de les van vorige week? Eerlijk is eerlijk: een gemakkelijke 
les was het niet. Niet dat de lesstof moeilijk te begrijpen is. 
Dat niet. Ze begrijpen het maar al te goed. Wat de lesstof 
moeilijk verteerbaar maakt, is het feit dat de oude lesstof van 
zijn voorganger van voor de transitie hen op het verkeerde 
been zette. Met soms grote persoonlijke problemen. Niemand 
van zijn leerlingen herkende zichzelf in wat zijn voorganger 
over het wezen van de mens vertelde. Hij heeft hem zelf één 
keer ontmoet. Een typische ‘spiegel’ vanuit het oude tijdperk. 
Hij wist alles beter. Kritiek uit den boze! 

Zonder uitzondering delen alle representanten van het oude 
tijdperk dezelfde kijk op de werkelijkheid. Ze menen God 
zelve te zijn. Kijken neer op hun eigen burgers die niet door 
hun wetenschapspaleizen ‘getrokken’ zijn. Het probleem dat 
zich voor hen aandiende, is dat steeds minder burgers zich-
zelf in die kijk op de werkelijkheid herkenden. De meesten 
deden er zelfs lacherig over. “Vind je jezelf zo intelligent 
en dan kom je met deze rotzooi aanzetten”, zo klinkt het 
in die dagen uit vele niet-wetenschapsmonden. Vooral de 
absurdistische gedachte, die dit gezelschap als wetenschap 
poneert – ze vinden het zelf overigens een briljant inzicht - 
over het wezen van de mens, heeft hen uiteindelijk de das 
omgedaan. Gelukkig maar! 

Nog niet eens zo gek lang geleden. Zijn gedachten springen 
even terug in de tijd. Een klein jaartje terug. Alle media, die 
per definitie op de hand zijn van het wetenschapsgezelschap, 
pakken groot uit. De bekende neuro-wetenschapper toert 

langs alle mediakanalen. 
Met groot nieuws: mensen 
zijn niet meer dan hun brein! 
Mensen denken van zichzelf heel wat te zijn, maar niets is 
minder waar. We zijn niet meer dan een veredelde mense-
lijke computer! Opgewonden vertelt deze neuroman dat ‘we’ 
aan de vooravond staan van een heuse revolutie. We gaan 
het wezen van de mens vertimmeren. Nog beter maken. 
Met chips in de hersenen. We gaan de evolutie een handje 
helpen. We scheppen een nieuwe mens: de transhumane 
mens! Het wetenschapsgelovige mediavolk klapt de handen 
stuk bij dit vooruitzicht. Niemand stelt een kritische vraag. 
Bijna niemand van de burgers kijkt daar nog van op. 

Hoe anders reageren die avond de burgers? “Een chip in 
mijn hersenen? Lazer op!” “Niet naar je gevoel en intuïtie 
luisteren?” Twitter ontploft. Of deze neuroman helemaal 
gek geworden is? Of hij wel eens van de menselijke ziel heeft 
gehoord? In een oogwenk worden de hashtags “zozijnwij-
niet” en “wezijnbezield” trending. De rest is geschiedenis. 
Een orkaan van maatschappelijke verontwaardiging steekt 
op. Genoeg is genoeg. Hij haalt de beelden op zijn netvlies 
terug. Grote massademonstraties bij universiteiten en ho-
gescholen. Tal van spandoeken met teksten als “weg met 
die gekken, breng de ziel terug” en “gevoel en intuïtie zijn 
stemmen van de ziel”. Deze maatschappelijke druk kon 
niet genegeerd worden. 

Het is alsof de wetenschappelijke en politieke minachting 
jegens burgers, met deze aankondiging van de nieuwe mens, 
de bekende druppel was. Het is een groot geluk geweest dat 
een aantal jeugdige, maar vooral ook moedige topsporters, 

zich in het debat mengden. Met klip-en-klare teksten. 
Zij doen niets anders dan luisteren naar hun gevoel 

en hun intuïtie. Zitten echt niet op die chip te wachten. 
Zonder hun intuïtie en gevoel te volgen waren ze nooit tot 
hun topsportprestaties gekomen. Daarna is het snel gegaan. 
De samenleving veranderde van kleur. En dat niet alleen. 

Het ging spoorslags maatschappelijk ook de goede kant op. 
Alsof, nu de achterlijke breinmensgedachte bij het oud vuil 
staat, mensen zichzelf ook van deze rommel bevrijden. Nu 
wel de moed hebben om naar hun gevoel te luisteren. De 
intuïtie wel serieus nemen. Ook het onderwijs verandert in 
rap tempo van tijdperk. Voor het eerst in duizenden jaren 
wordt de oude wijsheid weer onderricht. Inclusief wat het 
voor een mens betekent, bezield te zijn. 

De eerste jeugdige stemmen die vanuit de verte dichterbij 
komen, halen hem uit zijn herinneringen. 

“Meester, meester”, de eerste stemmen stormen de klas 
in. “Dat was cool. Ik begrijp nu nog meer over mijzelf.” 

“Ik ben benieuwd naar je ervaringen. Bewaar ze nog even 
tot iedereen binnen is.”

Na de les vorige week, over reïncarnatie, heeft hij hen als 
opdracht meegegeven te onderzoeken of ze een idee kunnen 
vormen over hoe hun vorige levens waren. En wat ze in die 
levens geleerd hebben. Aan de opgewonden stemmen te 
horen, wordt het een boeiende les! 

HANS S IEPEL DE ACHTERLIJKE 
BREINMENS
GEDACHTE STAAT 
BIJ HET OUD VUIL

MINISTERIE 
LEGT BAL NEER 
BIJ SCHOOL 
BESTUREN

Ik heb meer 
van mijn 
kinderen 
geleerd, dan 
zij van mij!
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Achteraf legde Iris uit waarom ze 
geen vragen stelt maar vooral in-
structies geeft. “Om in de flow te 
komen is het belangrijk, de rationele 
linkerhersenhelft zoveel mogelijk te 
passeren. De rechterhersenhelft (in-
tuïtie) reageert op instructies. Het 
proces van het op gang komen van 
de waarneming is het belangrijkste. 
Daar is vertrouwen voor nodig en 
nieuwsgierigheid. Ik moedig daarom 
aan en geef alleen maar constructie-
ve feedback. Iedere vorm van ‘nee’ 
zet het kritische denkvermogen aan 
en zorgt voor analyse - linker her-
senhelft - twijfel of zelfs schaamte. 
Dit kan de waarneming blokkeren.”

“De grootste opdracht voor de 
begeleider is al je oordelen en 
identificaties met goed/fout over-
boord te gooien. De toverwoor-
den zijn: plezier, verwondering, 
vertrouwen, nieuwsgierigheid en 
onbevangenheid”.

In onze workshop werd snel dui-
delijk dat hoe jonger de kinderen, 
hoe gemakkelijker ze konden zien. 
Charlie, het meisje van 7 jaar, be-
gon al vrij snel te vertellen wat ze 
allemaal zag. “Ik zie rood en wit, en 
er staat ‘papa’”. Iris moedigde haar 
verder aan: “Kijk maar eens naar de 
tekening op deze bladzijde”. 

“Het is een blauwe emmer en er 
zit een schildpad in”, zei Charlie. 
Halverwege de oefening leek het me 
voor dit artikel beter het proces met 
eigen ogen te aanschouwen, dus ik 
zette mijn masker af. Een paar mi-
nuten later gaf Wout, 13 jaar, aan 
welke kleuren hij zag. Iris stimu-
leerde ook hem met instructies en 
vellen papier in verschillende kleu-
ren die hij grotendeels correct waar-
nam. Charlie stond intussen ge-
blinddoekt een tekening te maken.

“In het begin kunnen kleuren in 
hun waarneming iets afwijkend 
lijken”, legde Iris uit. “Groen en 
blauw lijken bijvoorbeeld op elkaar. 
Het is een kwestie van afstemming 
en kalibratie van hun hersenen. Het 
zal steeds helderder voor ze worden 

en daarmee in jouw ogen ook accu-
rater. Wees niet resultaatgericht, dat 
remt de flow. Het zicht opent zich 
voor ieder kind (mens) anders. Over 
het algemeen begint het met kleuren 
zien - dit kan direct zijn of enkele 
sessies duren - waarna vormen dui-
delijker worden en ze uiteindelijk zo 
helder zien dat ze kunnen voorlezen 
uit een boek. Veel kinderen erva-
ren heldere witte lichtpuntjes in 
het masker, die uiteindelijk groter 
worden en/of samenvloeien. Voor 

hen lijkt het alsof ze door een tun-
neltje kijken.” 

Wout deelde zijn ervaring: “Ik zag 
eerst aan één kant witte sterretjes 
en die werden langzaam verspreid 
over het hele masker, en toen was 

het ineens licht en zag ik daar door-
heen de kleuren.” 

Wetenschappelijk onderzoek
In 2005 hebben twee Italiaanse 
wetenschappers, verbonden aan 
de Universiteit van Bari, Italië, een 
experiment uitgevoerd met deelne-
mers die getraind waren door Mark 

Anja Veerman 
en Barbara Le Noble

Wij bezochten Iris Huizing bij de 
Metaal Kathedraal in Utrecht, deden 
mee met een workshop en zagen hoe 
kinderen in staat waren te ‘zien’, 
ondanks een verduisterend masker, 
dat hun ogen volledig afsloot van 
elk binnenkomend licht. De weten-
schap staat nog aan het begin van 
een serieuze verkenning van het 
onderwerp maar er zijn al enkele 
belangrijke onderzoeken uitgevoerd.

Iris Huizing is moeder van vier 
kinderen en betrokken bij de leer-
gemeenschap Metaal Kathedraal in 
Utrecht, waar zij kinderen begeleidt 
bij het ervaren van hun heldere 
zicht. In 2018 is Iris in Engeland 
opgeleid door bewustzijnstrainer 
Nicola  Farmer [1] en sinds 2019 is 
zij gecertificeerd intuïtief coach in 
het helder zien. 

Met drie volwassenen en twee 
kinderen deden we een workshop bij 
Iris. Na de kennismaking begonnen 
we met intuïtiespelletjes, waarbij de 
tafel vol stond met omgekeerde be-
kertjes en Iris een balletje onder een 
van de bekers verstopte, waarna we 
op onze eerste ingeving probeerden 
in te voelen waar het balletje ver-
stopt zat. Dat lukte wonderbaarlijk 
goed! “Braingymoefeningen hel-
pen bij het synchroniseren van de 
hersenhelften”, aldus Iris toen we 
daarna met onze linker- en rech-
terhand tegelijkertijd afwijkende 
bewegingen moesten maken.

Toen we het verduisterende mas-
ker opzetten, wreven we in onze 
handen om ons gewaar te worden 
van de energie tussen onze han-
den. Daarna volgde een geleide vi-
sualisatie en kregen we gekleurde 
boekjes met de instructie de kleu-
ren op de voorkant te ontdekken. 

De herontdekking van onze 
wonderlijke menselijke vermogens
Wij hebben allemaal ‘vergeten’ vermogens. Een daarvan is een 
aangeboren zintuig om de omgeving te kunnen waarnemen, 
zonder onze fysieke ogen te gebruiken. Het activeren van ons 
heldere zicht en daarmee het terugbrengen van balans in de 
hersenen maakt dat we onze volle potentie weer kunnen gaan 
ervaren en gebruiken.

Komissarov [2]. Het onderzoek werd 
uitgevoerd door professor Enrico 
Pierangeli, neurochirurg, neuroloog 
en oncoloog [3] en professor theore-
tische natuurkunde Elio Conte [4]. 
Voor dit onderzoek werd een speci-
aal masker ontwikkeld met geïnte-
greerde lichtsensoren, om te con-
troleren dat er geen sprake was van 
lichtinval, en infraroodcamera’s, om 
te controleren of de pupillen van de 
testpersonen gedurende het experi-
ment verwijd bleven. De getrainde 
testpersonen lazen gerandomiseerde 
woorden, kleuren en getallen van 
een computerscherm. Dit onderzoek 
heeft aangetoond dat het mogelijk is 
met een lichtdicht masker de fysieke 
werkelijkheid direct waar te nemen.

Samen met wetenschappers Dan 
Winter [5] en Patrick Botte [6] deed 
Iris ook onderzoek [7] naar de her-
sengolven van een aantal kinderen. 
Dit onderzoek toont naast een mooie 
symmetrie van beide hersenhelf-
ten en opvallende Beta en Gamma 
golven ook nog eens harmonieuze 
verhoudingen tussen de onderlinge 
frequentiespectra (Delta tot Gamma) 
in de hersengolven van de kinderen, 
wat je kunt vergelijken met octaven 
in een pianostuk: opperste harmonie! 

Herstel van het innerlijk gezag
Door alle interne en externe chaos 
te doorzien, kunnen we collectief 
tot heling komen. Vanuit een staat 
van neutraliteit en de afwezigheid 
van oordelen, projecteren we onze 
eigen pijn niet langer op een ander. 
Als mensen verantwoordelijkheid 
nemen voor de eigen emoties en ze 
herkennen als een richtingaanwij-
zer naar heelheid, kan het ego ont-
spannen. Zo komt denken, voelen en 
handelen weer in lijn met het hart 
en de innerlijke wijsheid.

Dit brengt onze hersenhelften weer 
in balans, waardoor we weer toe-
gang krijgen tot onze natuurlijke 
potentie: een empathische en cre-
atieve staat van zijn. De weg terug 
naar een wereld in heelheid ligt voor 
ons open. En de kinderen wijzen ons 
de weg. Ga je mee op reis? 

	Voor meer informatie kunt 
u kijken op de website van 
Metaal Kathedraal of contact 
opnemen met Iris via 
alchemist@metaalkathedraal.nl

Volwassenen mogen loslaten
Kinderen kunnen hun ‘heldere 
zicht’ vaak vrij gemakkelijk ervaren, 
omdat hun linkerhersenhelft nog 
niet dominant is geworden en hun 
wezen daarmee nog aardig intact 
is (in ‘optima forma’). Volwassen 
moeten er vaak wat meer moeite 
voor doen. Of eerder, zij mogen iets 
loslaten: aangeleerde aannames en 
(on)bewuste oordelen over wat mo-
gelijk is en wat niet. 

Metaal Kathedraal
De Metaal Kathedraal in Utrecht 
is een leergemeenschap voor het 
creërend en zelfherstellend vermo-
gen waar kinderen via onderzoek 
en intrinsieke vragen op zoek gaan 
naar oorspronkelijke kennis en 
antwoorden over energie, water, 
frequentie, bewustzijn, voeding, 
schimmels en biomimetica (dit is 
de wetenschap die strategieën uit 
de natuur bestudeert en gebruikt).

Bronnen
1.  bit.ly/kinderen-met- -

superpowers
2. bit.ly/ICU-academy
3. bit.ly/interview-met-Elio-Conte
4  bit.ly/directe- informatieve-

waarneming
5.  bit.ly/zien-zonder-ogen
6. bit.ly/craniosacral-app-Bonte
7.  bit.ly/derde-oog-directe- 

innerlijke-visie

Maar het programma heeft niet alleen 
sociaal-emotionele effecten. Een veilige 
basis vormt een voorwaarde voor leren 
en verkennen. “Veel kinderen kunnen 
niet goed leren omdat ze te veel sociale 
pijn ervaren”, vertelt Gordon in een in-
terview. “Alle energie gaat dan naar de 
emoties en waakzaam zijn voor dreigin-
gen, er blijft dan weinig over voor leren en 
studie.” Sommige leraren stellen daarom 
dat aandacht voor empathie minstens zo 
belangrijk is als leren lezen, schrijven en 
rekenen. Docenten die het programma 
doorlopen plannen veelal de moeilijkste 
lesstof in het uur na het babybezoek, om-
dat leerlingen op dat moment het meest 
open staan voor nieuwe informatie, en 
het minst defensief zijn. 

Misschien heeft dat wel bijgedragen aan 
de achterstanden die kinderen hebben op-
gelopen tijdens lockdowns: leren is niet 
een puur cognitieve aangelegenheid, maar 
ook een sociale. Een computerscherm en 
een werkboekje met opdrachten kunnen 
het sociale proces dat leren mogelijk 
maakt niet vervangen. 

Gezonde relaties liggen aan de basis van 
welbevinden, gezondheid, én een gezonde 
samenleving. In de afgelopen twee 
jaar, met af en aan lockdowns, slui-
ting van scholen, het dra-
gen van maskers – ook op 
school, en de invoering van 
QR-apartheid zijn persoonlij-
ke, sociale en maatschappelijke 
relaties flink op zijn kop gezet. Die 
ontwrichting van de samenleving 
vertaalt zich ook naar het school-
plein: na de eerste lockdown stond 
de kindertelefoon roodgloeiend en 
steeg het aantal gesprekken over 
pesten met bijna 50 procent. “Deze 
cijfers zijn ongekend. Het lijkt of de 
jongeren bezig zijn met een inhaal-
slag”, stelt Roline de Wilde, directeur 
van De Kindertelefoon. 

Mirelle Valentijn, voorzitter van 
Stichting Omgaan met Pesten vertelt 
aan Hart van Nederland: “Het lijkt 
alsof scholen aan het puinruimen 
zijn. De coronacrisis heeft de dy-
namiek in groepen op school aardig 
overhoopgehaald. Kinderen hebben 
elkaar het afgelopen anderhalf jaar 
niet of nauwelijks gezien, ieder-
een moet weer opnieuw zijn of haar 
grenzen aangeven”. Pesten kan zowel 
psychische als lichamelijke klachten 

geven: angsten, slapeloos-
heid, spierpijn van span-
ning, of concentratieverlies. 

Verbinding is noodzakelijk
Psychologe en expert op het 
gebied van hechting Sue 
Johnson stelt, op basis van een 
lange carrière, dat de kwaliteit 
van onze relaties de basis is 
waarop we ons leven bouwen, en 
dat onderzoek aantoont dat het de 
beste voorbode is van welzijn en geluk. 
Uiteindelijk zijn het menselijke interac-
ties die het weefsel van de maatschappij 
vormen. Literatuur over hechting laat 
zien dat we veilige, stabiele relaties nodig 
hebben en dat we het verlies daarvan als 

zeer bedreigend ervaren. Isolatie wordt 
daarom als zeer traumatiserend erva-
ren. Johnson: “Onze voorouders zouden 
niet hebben overleefd als ze zich sociaal 
afzijdig hadden gehouden. Empathie is 
ons geboorterecht. We zien het al terug 
op heel jonge leeftijd. Het enige moment 
waarop we geen empathie kunnen op-
brengen, is wanneer we in een staat van 
extreme angst of woede zijn”. 

Elze van Hamelen

Empathisch vermogen kan ontwikkeld 
worden. Dat blijkt uit twintig jaar erva-
ring met het Roots of Empathy-program-
ma. Met het observeren van de natuurlijke 
interactie tussen een moeder en baby in de 
klas leren kinderen te reflecteren op hun 
eigen emoties en zich in te leven in ande-
ren. Daarna tonen de kinderen meetbaar 
minder agressief of pestgedrag. Na de so-
ciaal-maatschappelijke ontwrichting van 
de laatste twee jaar is het herstellen van 
gezonde sociale relaties door middel van 
het aanwakkeren van empathie misschien 
wel net zo belangrijk als het inhalen van 
een leerachterstand. 

Babybezoek
De enige manier om agressie in de sa-
menleving terug te dringen is door em-
pathie te vergroten – vanuit die gedachte 
ontwikkelde de Canadese onderwijzeres 
Mary Gordon in 1996 het Roots of Empa-
thy (ROE)-programma. In dit programma 
komt een moeder met baby op bezoek in 
een basisschoolklas. Onder leiding van een 
instructeur observeren schoolkinderen 
de ontwikkeling, het gedrag en de emo-
ties van de baby. De instructeur vraagt 
bijvoorbeeld: “Wat probeert het baby’tje 
ons nu te zeggen?”, of “Hoe liet de baby 
merken dat ze iets van haar moeder wil-
de?”, “Wat deed de moeder toen?”. In de 
lessen rondom het babybezoek krijgen de 
kinderen knutsel-, toneel- en schrijfop-
drachten, die helpen menselijke ontwik-
keling en gevoelens beter te begrijpen. In 
het traject van 27 schoolbezoeken komen 
onderwerpen als temperament, hechting, 
veiligheid, huiselijk geweld, diversiteit en 
betrokkenheid ter sprake. 

Gordon: “Wij brengen de hechtingsrela-
tie tussen ouder en kind naar scholen en 
laten kinderen deze relatie observeren. 
In combinatie met de bezoekjes van de 
Roots of Empathy-instructeur, waarin de 
kinderen alle aspecten van de ontwikke-
ling van de baby bespreken in relatie tot 
hechting, levert het de kinderen een diep 
begrip op van hoe een liefdevolle rela-
tie eruitziet. Inzicht in de emoties en de 
emotionele signalen van de baby moedigt 
kinderen aan hun eigen emoties en die 
van hun klasgenootjes te ontdekken”. 
Op deze manier leren kinderen over vei-
lig opgroeien en gaan ook nadenken over 
welke gebeurtenissen invloed hadden op 
hun eigen ontwikkeling. 

Verbeterde vaardigheden
Roots of Empathy loopt al meer dan twin-
tig jaar, inmiddels in 14 landen, en is door 
meer dan een miljoen kinderen doorlopen. 
Zodoende is het ook veelvuldig onderzocht. 
Deze onderzoeken tonen aan dat kinde-
ren die het programma doorliepen minder 
pesten en minder agressief gedrag tonen, 
en daarnaast verbeterde sociale vaardig-
heden zoals bereidheid tot samenwerken 
of anderen willen helpen. Bovendien tonen 
de kinderen meer veerkracht en een beter 
vermogen om emoties te reguleren. 

Empathieontwikkeling blijkt effectief 
tegen pesten 

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die het Roots of Empathy-programma 
doorlopen minder pesten en minder agressief gedrag vertonen. De lessen be-
staan uit het observeren van de ontwikkeling, het gedrag en de emoties van 
een baby. Onder leiding van een instructeur werken de kinderen aan hun eigen 
sociaal emotionele ontwikkeling. Het programma heeft ook een positief effect 
op de leerprestaties.

HECHTING IS DE BESTE VOORBODE VAN WELZIJN EN GELUK

Johnson: “Hoe veel waarde hechten we 
eigenlijk aan menselijke verbinding? 
Toen Mahatma Gandhi in de jaren ’30 En-
geland bezocht, vroeg een journalist hem 
wat hij nu vond van de westerse bescha-
ving. Gandhi antwoordde: “Het lijkt me 
een erg goed idee”. Het woord beschaving 
impliceert een vergevorderde staat van 
menselijke ontwikkeling en organisatie. 
Hoe beoordelen we die? Aan de hand van 
hoe hoog onze gebouwen zijn en hoeveel 
mooie spullen er in de winkels liggen? Of 
beoordelen we het op de manier waarop 
we met elkaar omgaan?”.

Het benadrukken van de waarde van em-
pathie en hoe je dit vermogen kunt aan-
wakkeren heeft op dit moment misschien 
wel meer relevantie dan ooit tevoren. 

Hoe jonger de 
kinderen, hoe 
gemakkelijker ze 
konden zien

Fotografie: Barbara Le Noble

“Onze voorouders zouden niet hebben 
overleefd als ze zich sociaal afzijdig 
hadden gehouden. Empathie is ons 
geboorterecht.”

Fotografie: Roots of Empathy
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In de geschiedenisboeken staat het als een feit gepresenteerd: de 
Amerikaan Neil Armstrong was in 1969 de eerste man die voet zette 
op de maan. Er zijn in de 53 jaar die volgden door kritische denkers 
echter veel inhoudelijke vragen gesteld die nauwelijks beantwoord 
zijn door ruimtevaartorganisatie NASA. Daarom zijn er ook miljoe-
nen mensen die het maanlandingsverhaal naar het rijk der fabelen 
lanceren. 

Ido Dijkstra

“Een klein stapje voor de mens, een grote 
sprong voor de mensheid.” Het zijn de his-
torische woorden van Neil Armstrong. Naar 
schatting 600 miljoen mensen keken naar 
de livebeelden van de maanlanding van de 
Amerikaanse astronauten Neil Armstrong, 
‘Buzz’ Aldrin en Michael Collins. Het staat 
vermeld als een feit en er zijn films over 
gemaakt. Scholen onderwijzen dat ‘ons be-
zoek’ aan de maan één van de hoogtepunten 
in de menselijke geschiedenis is.

Maar lang niet iedereen gelooft het ver-
haal. Kritische denkers hebben over de vrij-
gegeven beelden talloze vragen aan NASA 
gesteld, die steeds halfslachtig zijn beant-
woord. Enkele voorbeelden. Vraag: Hoe kan 
het dat op de foto’s van schaduwen in ver-
schillende richtingen gaan, terwijl er maar 
één lichtbron (de zon) is? NASA: Het grillige 
landschap kan een oorzaak zijn van onre-
gelmatige schaduwen. Vraag: Waarom wap-
perde de vlag op de maan, terwijl daar geen 
wind is? NASA: De astronauten hebben de 
vlaggenstok heen en weer gewrikt om deze 
in de grond te zetten. Op de maan is weinig 
zwaartekracht en geen luchtweerstand om 
de vlag snel tot stilstand te brengen. Vraag: 
Er zijn geen wolken om de maan. Waar zijn 

de sterren? NASA: De camera nam de ster-
ren niet waar door de zwakkere lichtinval. 

En wat te denken van het rammelende 
maanvoertuig Lunar Module (bekijk de of-
ficiële foto’s maar eens) en het telefoontje 
van president Nixon met de astronauten 
(hoe dan)? 

En nog iets opmerkelijks: We zijn sinds 
1972 nooit meer teruggegaan. Waarom niet? 
Don Pettit, astronaut van NASA: “De tech-
nologie die dat mogelijk maakte, hebben we 
vernietigd en het is moeilijk om deze op-

nieuw te maken.” NASA – in het Hebreeuws 
betekent deze woordklank ‘bedrog’ - krijgt 
al decennialang tientallen miljarden aan 
Amerikaanse belastingdollars. Kon deze rij-
ke organisatie, met alle ontwikkelingen die 
er zijn geweest, de techniek niet namaken? 

Duidelijk is dat er grote hiaten in het 

maanlandingnarratief zit-
ten. Hoe kan het grootste 
deel van de mensen het toch 
geloven? Dave McGowan 
stelt in zijn documentaire 
Wagging the Moondoggie: 
“De mens in de ruimte is 
de volwassenenversie van 
Sinterklaas of de Paashaas. 
Mensen smullen hiervan. 
Dat is niet eens de belang-
rijkste reden om vast te 
houden aan het verhaal. Het is angst. Als 
het echt zo is dat NASA de hele wereld een 
verzonnen verhaal decennialang kan la-
ten geloven, dan heeft dat grote gevolgen, 
want wat zegt het impliciet over de media, 
de wetenschap, ons onderwijs en alle insti-
tuten waarvan we afhankelijk zijn om ons 
de waarheid te vertellen? Wat zegt het over 
de wereld waarin we leven? Dat we voorge-
logen zijn over de maanlanding is voor veel 
mensen niet zozeer het probleem, het is het 
besef dat als ze hierover hebben gelogen, ze 
overal over kunnen liegen.”

Af en toe lijken de hoofdrolspelers erop te 
hinten dat ze gevangen zitten in een leugen. 
Tijdens een tv-show vraagt een 8-jarige 
meisje aan Buzz Aldrin waarom we nooit 
meer zijn teruggekeerd na 1972. “Okay, dat 
is niet een vraag voor een 8-jarige. Dat is 
een vraag die iemand van mijn leeftijd zou 
stellen. Ik wil dat weten en ik denk dat ik het 
weet. We zijn daar nooit geweest”, aldus Al-
drin. Het werd afgedaan als een grapje. Maar 
wat als de astronaut het niet kon verdragen, 
te liegen tegen het onschuldige kind? In dat 
geval moeten onze studie- en geschiedenis-
boeken herschreven worden. De maanlan-
ding: “Een kleine leugen voor de mens, een 
gigantische hoax voor de mensheid” ... 

Klopt het eigenlijk wel wat je 
leerde over de maanlanding?

WONDERLIJKE  ZAKEN
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Jongeren over 
kansenongelijkheid

Ties (18) en zijn zusje Fiene (16) wonen in een welgestelde buurt in Heemste-
de en volgen een vwo-opleiding. Ties, die dit jaar eindexamen doet, kreeg bij 

maatschappijleer de opdracht een presentatie te maken over een maatschappelijk 
probleem. Hij koos voor het fenomeen ‘examentrainingen en kansenongelijkheid’. Ties: 
“In onze buurt is het heel normaal dat je een examentraining van 500 euro volgt. Voor-
al als je een numerus fixus-studie wilt doen en de eindresultaten meetellen. Kinderen 
van ouders die dat niet kunnen betalen hebben zo geen gelijke kansen en dat vind ik 
niet eerlijk. De examentraining die mijn vader aanbood, wil ik daarom niet doen.” Fiene 
was het helemaal met hem eens en samen besloten ze er een artikel over te schrijven. 

 “G een vlees meer eten, de 
verwarming niet meer 
kunnen betalen of nooit 

op vakantie kunnen. Voor bijna een 
miljoen mensen, waaronder ruim 
270 duizend kinderen, is dit dage-
lijkse praktijk. Gezinnen met een laag 
inkomen hebben gemiddeld per per-
soon per dag zo’n 15 euro (inclusief 
vaste lasten) te besteden, bar wei-
nig. Aanvullend onderwijs voor hun 
kinderen kan daar echt niet ook nog 
van af. 

Niet alleen de kinderen die elke dag 
op hun VanMoof (luxe elektrische 
fiets van zo’n 2500 euro – red.) zor-
geloos naar school fietsen, zouden 
extra onderwijs moeten kunnen 
krijgen. Maar ook de kinderen die 
geen werkende, hoogopgeleide, au-
tochtone ouders hebben. Die laatsten 
hebben twee keer zoveel kans op een 
vlekkeloze schoolcarrière.

Wij vinden dat er een eind moet komen 
aan deze oneerlijke kans verdeling
Zo doen bijvoorbeeld steeds meer kin-
deren van rijkere ouders examentrai-
ningen bij huiswerkinstituten. Zo’n 
examentrainingsinstituut weet pre-
cies hoe examens in elkaar zitten en 
kent de manier van vragen stellen. 
Met name het trainen in het omgaan 
met strikvragen helpt enorm. 

Wij vinden dat iedereen de mogelijk-
heid zou moeten hebben op scha-
duwonderwijs, waaronder huiswerk-
begeleiding, bijles en examentrai-
ningen, omdat:
• Het is bewezen dat extra buiten-

schoolse hulp zorgt voor hogere 
cijfers vergeleken met kinderen die 
hier niet voor in aanmerking ko-
men. Dit blijkt uit een onderzoek 
van de NOS. Bijles is dus effectief. 
Zo draagt huiswerkbegeleiding bij-
voorbeeld bij aan het overgaan naar 
de volgende klas en aan het behou-
den van een hoog leerniveau.

dan van een docent nog 
een extra les. Is dat niet 
al genoeg? 

• Fiene stelt dat dit 
toch iets anders is: 
“Bij bijles leer je ook 
plannen en je leert er 
leren. Het hebben van 
een andere docent, het 

in een andere ruimte zijn 
en het leren van een ande-

re leermethode, helpen ook. Bij de 
NPO-uren zit je gewoon op school 
en krijg je meestal herhaalles van 
dezelfde docent.”

• Intussen zijn kinderen met laagop-
geleide ouders een inhaalslag aan 
het maken. De laatste maanden 
zijn de verschillen kleiner aan het 
worden omdat alle aandacht naar 
deze eerste groep gaat. Toch is het 
verschil nog niet weg en moeten we 
doorgaan de kloof steeds kleiner 
te maken. 

• Een heel ander punt, de bijlessen 
kunnen het kind zeker veel hulp 
bieden maar je kunt ook accepte-
ren dat iedereen al goed is zoals hij 
is. Niet ieder kind moet zo nodig 
pieken. Een voorbeeld hiervan is 
het verhaal van Rosa:

Rosa (38): “Mijn zoon Mick komt 
niet zo lekker mee op school. De 
juf wil dat hij bijles krijgt, maar hij 
moet al zoveel. Mick is goed zoals 
hij is. In zijn klas zitten zeker vijf 
kinderen die intensief bijles krijgen, 
soms wel drie dagen per week. Deels 
via gespecialiseerde huiswerkbu-
reaus, die per uur meer rekenen 
dan ik in een halve dag verdien. De 
kinderen zitten meer achter een bu-
reau dan ik in een hele werkweek. 
Hoe ze nog toekomen aan sporten 
en spel, is mij een raadsel. Mick 
staat wel vier dagen per week op 
het voetbalveld.”

Mogelijke oplossingen
• De overheid zou op meer plekken 

instituten moeten financieren 
waar voor een lagere prijs het-
zelfde soort hulp wordt geboden. 
Dit zou vooral in de rijkere buur-
ten gedaan moeten worden, omdat 
daar het geld is voor het opzetten 
van dit soort instituten. Hierdoor 
wordt hulp toegankelijker en raken 
de lessen genormaliseerd. 

• Ook zou er een fonds moeten ko-
men voor hulp aan mensen die 
kunnen aantonen dat ze financi-
ele hulp nodig hebben. Is er geen 
geld, maar wel motivatie, dan is 
de hulp terecht. Deze hulp is bo-
vendien veel belangrijker voor de 
toekomst dan hulp bij het betalen 
van huur en zorg.

• Onderwijs is geen plek waar geld 
een rol zou mogen spelen. Het 
schaduwonderwijs zou net als huur 

een sociaal karakter moeten krij-
gen. Elke branche heeft zijn regels 
en die zouden ook hiervoor moeten 
komen. Je zou bijvoorbeeld kunnen 
stellen dat elk bijlesinstituut mini-
maal 10 procent kinderen les moet 
geven van wie de ouders het niet 
kunnen betalen.

Conclusie
Het is enorm belangrijk dat we aan-
vullend onderwijs voor iedereen be-
schikbaar maken. Door de corona-
crisis zijn de achterstanden groter 
dan ooit en het effect van bijles is 
enorm. Bijles-kinderen blijken bij-
na altijd gemiddeld hogere cijfers te 
halen. Door bijles mogelijk te maken 
voor iedereen, neemt de kansenon-
gelijkheid af. Nu is voor veel ouders 
aanvullend onderwijs niet meer weg 
te denken, terwijl het voor andere 
ouders nauwelijks voorstelbaar is. 
Dat moet dus anders.” 

• Door de coronacrisis zijn de achter-
standen op school groter dan ooit, 
een tweede reden waarom ieder 
kind dezelfde kansen zou moeten 
hebben op aanvullend onderwijs. 
Het effect van thuiswerken in het 
ene huis of in het andere kan veel 
schelen. Zo is er in een kleiner huis 
veel meer afleiding. 

• De bijlessen zijn  bovendien  alles 
behalve goedkoop. Een driedaag-
se examentraining in Leiden kost 
415 euro en een bijles van een uur 
45 euro. Hiervoor is een boven-
gemiddeld inkomen nodig. Inmid-
dels vrezen zelfs politieke partijen 
voor een tweedeling rijk en arm in 
het onderwijs. 

Mogelijke tegenargumenten
• Op veel scholen heb je nu al extra 

lessen voor iedereen. Bij ons op 
school zijn dat de NPO-uren. Leer-
lingen kunnen zich hier zelf voor 
aanmelden. Na schooltijd krijg je 

Vredelievende voorloper 	19

CITA AT

AANVULLEND 
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Onderwijs is geen 
plek waar geld een 
rol zou mogen spelen. 
Het zou net als huur 
een sociaal karakter 
moeten krijgen.
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Fotografie: Barbara Le Noble



“

 “O p de eerste dag van de kleu-
terschool klom Mo uit het 
raam en zat buiten op mij 

te wachten. Hij had het na een paar uur 
wel gezien en vroeg aan de juf waarom 
hij niet mocht spelen. “Omdat we dat 
zo doen hier in de klas”, was haar ant-
woord. “En als je straks buiten bent, kun 
je weer spelen.” Mo keek naar buiten 
en opende het raam. In no-time was hij 
eruit geklommen. Gelukkig was het een 
klas op de begane grond. Het eigenzinni-
ge karakter was al vroeg zichtbaar.

Mo is mijn derde kind. Een vrolijk kind, 
heel uitbundig en een echte entertainer, 
die graag in het middelpunt van de be-
langstelling stond. Op zesjarige leeftijd 
klom hij eens op een podium tijdens een 
festival in Enschede want hij vond het 
allemaal maar een tamme bedoening. 
Hij ging naast de dj staan, klapte in zijn 
handen, gooide zijn armen in lucht, hits-
te het publiek op om mee te doen en 
kreeg zo duizenden mensen in beweging. 

“Ik had toen al wel door dat het geen 
doorsneekind was.”  Zijn moeder vertelt 
het verhaal met een grote grijns op haar 
gezicht. “Zelf was ik ook heel snel klaar 
met school. En school met mij!” Na de 
mavo kon ze aan de slag bij een fotograaf 
van wie ze het vak leerde. ‘Je hebt al-
les in je om een hele goede fotograaf te 
worden’ zei hij tegen mij”. Inmiddels is 
ze die succesvolle fotograaf, maar heeft 
ook veel zorgen om Mo die net zestien is 
geworden, in een opvangtehuis woont, 
en onder toezicht staat van justitie. 

“Mo was altijd gefocust op oudere kin-
deren. Hij doet nooit iets stiekem maar 
heeft een rijke fantasie. Toen mijn ex 
vertrok was dat voor Moos moeilijk te 
begrijpen. Hij zei tegen iedereen: ‘mijn 
vader is dood’. Dat kwam zijn vader op 
een gegeven moment ter ore, en die 
weersprak dat natuurlijk, waarop Moos 
vroeg: blijf je nu dan wel hier wonen? 
‘Nou nee’, zei mijn ex. ‘Oké maar dan 
ben je dus dood’. Dat was typisch Moos, 
die in die periode gefascineerd was door 
Jim Morrison, ook al niet zo’n doorsnee-
type. De hele dag The Doors-muziek in 
huis, ik hou er wel van maar het was 
nogal afwijkend van wat andere zesjarige 
kinderen leuk vonden.”  

Al heel jong werd hij bestempeld als 
ADHD-kind en hij moest naar Bijzon-
der Onderwijs. Wat we daar meege-
maakt hebben… Er liepen kinderen met 
ernstige problematiek, ik heb ze gezien 
met boksbeugels. Op een keer bracht Mo 
een ‘vriendje’ mee naar huis die in de 
slaapkamer van een van mijn dochters 
haar dagboek verscheurde en in de fik 
stak. Ik wilde hem graag op een gewo-
ne middelbare school  maar dat mocht 

alleen als hij medicatie kreeg. De Ritalin 
maakte hem apathisch en depressief, dus 
Mo wilde de pillen niet meer slikken. 

Ik heb Mo laten testen bij bureau Jeugd-
zorg toen hij een jaar of elf was. ‘Een 
origineel kind’, geen ADHD-kind. Bo-
vendien bleek hij bovengemiddeld intel-
ligent. In het reguliere onderwijs moet 
iedereen zo hetzelfde zijn en dat lukt 
hem niet. 

Dan breekt een lastige tijd aan. Op zijn 
veertiende zit Mo op een school voor 
zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Het 
is gedurende de lockdown en Mo hangt 
rond met klasgenoten bij de ‘coro-
na-skatebaan’, een beruchte hangplek. 
Daar wordt hij gerekruteerd om drugs te 
dealen en als fietskoerier. Hij komt zelfs 
een week niet thuis. Later bleek dat hij 
van villa naar villa hopte, kennismaak-
te met de wereld van drank, drugs en 
vrouwen. “Rijke meisjes, oudere meisjes. 
Dat lijkt allemaal heel leuk maar hij is 
gewoon gebruikt, kreeg niet veel betaald 
voor criminele activiteiten. Zo is hij be-
naderd via Instagram om als katvanger 
geld te pinnen met een gestolen pas. De 
grote jongens blijven zo buiten beeld van 
de camera’s. Vervolgens raakte hij ver-
wikkeld in een vechtpartij, waarvoor hij 
is vervolgd en heeft een paar weken in 
de jeugdgevangenis gezeten en loopt nu 
met een enkelband. 

Mo droomt nu van een carrière in de cre-
atieve sector. Het lastige is dat hij heel 
beïnvloedbaar en verslavingsgevoelig is. 
Een van de begeleiders nam hem mee 
naar een begraafplaats, naar het graf 
van een jongen die vermoord is. Daar 
werd Mo wel even stil van. Ik kan alleen 
maar hopen dat hij nu écht tot inkeer is 
gekomen, en dat hij gaat doen waar hij 
blij van wordt. Hij is zo sociaal, goed met 
mensen, dat talent gaat zeker nog verder 
tot bloei komen!”   

 “Mo is te eerlijk 
en grenzeloos”
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Maak kennis met Lars Matthijs, een 
29-jarige ‘gepensioneerde’ arts die als 
missie heeft “kinderen met AD(H)D 
begeleiden bij medicijnvrij opgroeien”. 
Vanuit zijn eigen ADHD-verleden en 
Ritalin-gebruik kent hij de symptomen 
en begrijpt hij als geen ander waar 
gediagnosticeerde kinderen mee 
worstelen. Hij is op zoek gegaan naar 
oorzaken en oplossingen, en ontwikkelde 
van daaruit een alternatieve methode 
waarmee kinderen en volwassenen op 
een natuurlijke manier geholpen kunnen 
worden.

“AD(H)D bestaat, maar het is 
geen stoornis” 

INTERVIEW LARS MATTHIJS MOEDERZORGEN OVER EEN UITBUNDIG KIND

Vredelievende voorloper

M aria Montessori (1870-1952) 
was in Italië de eerste vrou-
welijke arts. Door een van 

haar eerste werkervaringen kwam ze in 
aanraking met het werk van de Fran-
se arts Édouard Séguin (1812–1880) die 
in zijn tijd – net als Montessori – met 
verstandelijk beperkte kinderen werk-
te. Geïnspireerd door zijn werkmetho-
des ontwikkelde ze haar eigen visie op 
onderwijs. 

Ze was wars van ‘sentimentele ge-
voelspedagogiek’, zoals het leren van 
versjes en sprookjes en het spelen met 
traditioneel speelgoed zoals poppen. 
Daarentegen was ze ervan overtuigd 
dat het stimuleren van ontwikkeling 
met behulp van zintuiglijke prikkels juist 
heel zinvol was. Ze geloofde in de wijs-
heid van de natuur en was ervan over-
tuigd dat de interne drive van leerlingen 

zichtbaar wordt wanneer individueel 
passende activiteiten worden aangebo-
den. Leerkrachten hebben volgens haar 
daarbij vooral een ondersteunende rol.

Ze zag ook dat het onderwijs een rol 
kon spelen bij het ontstaan van een 
vreedzamere wereld: “In deze wereld 
word je opgeleid voor competitie en 
competitie is het begin van iedere oorlog. 
Wanneer de mens zichzelf onderwijst 
in het samenwerken en het geven van 
onderlinge solidariteit, pas dan leidt hij 
zichzelf op voor vrede”.

Tijdens de wereldtentoonstelling van 
San Francisco in 1915 was in een speciaal 
ingericht klaslokaal met glazen wand 
te aanschouwen hoe 21 arme kinderen 
volgens de Montessori-methode onder-
wezen werden door Helen Parkhurst. Het 
leverde indrukwekkende resultaten op 
en de enige twee gouden medailles die 

tijdens de 
tentoonstel-
ling werden 
v e r g e v e n . 
Helen Park-
hurst was de 
latere grond-
legster van het Daltononderwijs. 
Montessori brak later met haar om-
dat ze afwijkingen van haar leer onaan-
vaardbaar vond. 

Montessori’s werkwijzen genieten 
wereldwijde bekendheid tot op de dag 
van vandaag. Vlak voor en na de Tweede 
Wereldoorlog woonde zij in Nederland, 
waar ook de uitvalsbasis van de mon-
tessori-beweging was – en nog steeds is 
– gevestigd. Ze ontving een eredoctoraat 
van de Universiteit van Amsterdam en 
in 1950 werd ze benoemd tot Officier in 
de Orde van Oranje-Nassau. 

Barbara Le Noble

Vertel ons eerst eens iets over je verle-
den. Hoe ben je geworden wie je bent?
“Ik ben geboren in Bergen op Zoom, 
groeide op met liefdevolle ouders die 
scheidden toen ik 9 jaar was. Toen 
ik in groep 6 zat werd mijn moeder 
vriendelijk doch dringend meege-
deeld dat haar zoon een gedrags-
stoornis had. Mijn gedrag in de klas 
was zo onhandelbaar, dat men maar 
één oplossing zag: Ritalin. Anders 
zou het Speciaal Onderwijs worden”. 
Matthijs praat er gemakkelijk over 
maar is zich tevens bewust van het 
dilemma waar zijn moeder voor 
stond. “Ze heeft uiteindelijk voor 
de medicijnen gekozen. Het is heel 
dubbel, want ik zeg wel voor mezelf 
dat ik blij ben dat mijn moeder deze 
keus voor mij heeft gemaakt, maar 
tegelijkertijd gun ik het kinderen in 
de toekomst dat ze geen pillen hoe-
ven te gebruiken. Ik wens dat het 
andere pad aantrekkelijker wordt, 
en daar wil ik ze bij helpen.” 

Matthijs heeft dus begrip 
voor de keus van zijn moeder 
en is haar dankbaar voor de ma-
nier waarop ze hem destijds bege-
leidde. Vader Matthijs is klaarblijke-
lijk ook een ADHD’er, al noemde men 
het toen nog niet zo. “Mijn vader ging 
al heel snel van school af, en kwam 
bij Defensie. Ik denk dat de structuur 
hem daar goed hielp. Maar in die tijd 
werd je als ADHD’er gewoon een 
‘slechte leerling’ genoemd.” 

Wat is ADHD precies en kun je iets 
meer vertellen over hoe jij er nu 
naar kijkt vanuit alles wat je hebt 
onderzocht?
“Het betekent letterlijk Attenti-
on Deficit Hyperactivity Disorder. 
En voor ADD’ers laat je het stukje 
Hyper activity weg, maar voor mij 
kan een ADHD’er beide kanten van 
het spectrum laten zien, een gebrek 
aan aandacht maar ook de hyperfo-
cus op momenten dat er iets voor-
bijkomt dat hem interesseert. In het 
label zit alleen al zoveel negativiteit. 
Er zijn mensen die ADHD ontken-
nen, dat doe ik niet, maar voor mij 
is het geen stoornis. Ik weet haast 
zeker dat het met genen te maken 
heeft. Vaak heeft een van de twee ou-
ders het ook. In de medische wereld 
spreken we dan van een ‘genetische 
aandoening’, maar waarom noemen 
we het een aandoening? Stel dat deze 
typische ‘ADHD genen’ bestaan, be-
tekent dat dan per definitie dat het 
een aandoening is? Zou het niet ook 
zo kunnen zijn dat er sprake is van 
genetische selectie, aangezien de 
sterkste genen overleven? Er moet 

dan toch een voordeel zijn? Anders 
waren ze toch wel uitgestorven?” 

Denk je niet dat ADHD een gevolg is 
van de maatschappij en de omgeving 
waardoor zoveel kinderen druk en on-
handelbaar zijn? 
“De omgeving speelt zeker een rol, 
maar op een andere manier. De om-
geving is sneller veranderd dan onze 
genen. Ik denk dat ADHD’ers restver-
schijnselen van de jagers en verza-
melaars in zich dragen. Kenmerken 
als hypersensitiviteit, creativiteit, 
impulsiviteit, het vermogen om ex-
treem te focussen: dat zie je in gedi-
agnosticeerde kinderen. Wat denk je 
dat er gebeurt als je die bij elkaar in 
een klas zet waar een juf bepaalt wat 
je moet doen, waar veel prikkels zijn, 
maar ook alles voorgekauwd wordt?” 

Zeg jij het maar
“Als je kinderen met die kwaliteiten 
in zo’n klas neerzet, dan worden ze 
druk en prikkelbaar, terwijl in de om-
geving van tienduizend jaar geleden 
ze deze kwaliteiten nodig hadden om 

te overleven. Stel jezelf voor in een 
bos, voedselschaarste, en het enige 
wat ertoe doet is voedsel. Dan kun je 
maar beter die ene prikkel waarne-
men. Dat ene hert dat voorbijkomt. 
En dat, als je het waarneemt, je dan 
impulsief genoeg bent om erop te re-
ageren. Het is dan maar goed ook dat 
je genoeg energie en een hyperfocus 
hebt om het dier te vangen inclusief 
de creativiteit om te verzinnen hoe.” 

Is hier al onderzoek naar gedaan? 
“Er zijn onderzoeken gedaan naar 
dat bepaalde gen, het DRD4-gen. 
Aangetoond is dat in een ADHD- 
populatie dit gen vaker voorkomt 
dan in een niet-ADHD-populatie. 
Bij leden van een Masai stam in 
Kenia, een traditionele stam van 
jagers en verzamelaars, komt dat 
gen ook vaker voor. Dat is op zijn 
minst opmerkelijk. Over de visie dat 
ADHD’ers jager-verzamelaars in een 
moderne wereld zouden zijn ga ik 
een boek schrijven.”

In hoeverre heeft voeding invloed op 
het gedrag?
“Voeding is een van de speerpunten 
uit mijn methode (zie kadertekst 
‘De 10 geboden voor een natuurlijke 
superfocus’). Als je beseft dat nota-
bene Hippocrates, grondlegger van 
de westerse geneeskunde, zei: “Let 
food be thy medicine and medicine thy 
food”, en slechts 3,8 procent van de 
studie geneeskunde gaat over leef-
stijlbevordering, waar voeding zelfs 
maar een klein onderdeel van uit-
maakt, dan gaat er iets niet goed. 
Als het op de behandeling van ziekte 

aankomt, gaat het grootste deel over 
prikken en pillen van de farmaceuti-
sche industrie.” 

Ik speel even advocaat van de duivel, 
wat is er erg aan medicijnen? 
 “Vanaf de eerste keer dat ik Ritalin 
nam, voelde ik: dit is niet goed voor 
mij. En weet je wat Ritalin is? Dit 
is een middel dat vergelijkbaar is 
met amfetamine oftewel speed, een 
verslavende harddrug. Ik denk dat 
er in de geneeskunde onderscheid 
moet worden gemaakt tussen acute 
en chronische zorg. Voor operaties 
en acute aandoeningen zijn bepaalde 
medicijnen (misschien) noodzakelijk 
maar voor chronische aandoeningen 
ligt dat vaak anders. Op het gebied 
van leefstijl en preventie ligt nog 
een wereld voor ons open.” 

Je noemt jezelf gepensioneerd arts, 
maar je bent 29! Hoe zit dat? 
“Ik ben misschien wel de jongste 
arts ooit die de doktersjas aan de 
wilgen heeft gehangen. Ik ben ge-
stopt met het werken in een zieken-
huis, omdat ik me niet langer wilde 
conformeren aan de werkwijze van 
symptoombestrijding. Het opsporen 
van ziekte en deze volgens protocol 
behandelen met medicijnen sluit 
niet aan bij mijn persoonlijke visie 
en levensovertuiging. Ik wil op een 
andere manier bijdragen, buiten de 
gebaande paden. Noem het outside 
the box.”

Wat zou er allereerst moeten verande-
ren in het onderwijs? 
“We zouden veel meer aandacht 
mogen besteden aan zingeving en 
de ‘waarom’-vragen. Als je weet 
waarom je iets wilt leren dan is het 
gemakkelijker een doel te stellen. 
Zonder doel geen richting en geen 
bestemming.” 

De 10 geboden voor een 
natuurlijke superfocus
1. Purpose in life 
2. Life-planner 
3. Vermijd afleiding
4. Beweging 
5. Voeding 
6. Ontspanning 
7. Focus Routine 
8. Slaap 
9. Verbinding
10. Houd je aan de 10 geboden!

	Voor meer informatie en gratis 
download, zie larsmatthijs.nl

	Volg Lars op Instagram:  
@larsmatthijs

Methylfenidaat en de verwante 
amfetamine wordt gebruikt door 
soldaten, omdat dit middel de 
concentratie en alertheid verbe-
tert, angst vermindert en slaap en 
vermoeidheid onderdrukt. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog werden 
deze middelen door zowel de ge-
allieerden als de Duitsers op grote 
schaal gebruikt.

ADHD’ERS ZIJN  
JAGER 
VERZAME LAARS 
IN EEN MODERNE 
WERELD

“Waarom noemen ze 
het een aandoening? 
Er moet dan toch wel 
een voordeel zijn?”

“Zelf was ik ook heel 
snel klaar met school. En 
school met mij!”

Foto: Lars Matthijs

Fotografie: Marieke Dijkhof

http://www.larsmatthijs.nl
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NOA, 17 JAAR  

Hoe heb je school ervaren toen de lockdowns golden?
In het begin vond ik het leuk, even een paar weken lekker vrij zijn. Maar dat 
ging over in maanden en toen werd het toch een stuk minder leuk. Vooral dat 
veel lessen digitaal moesten, viel me zwaar. Door de lockdowns heb ik uitein-
delijk geeneens examen hoeven doen, de cijfers van de laatste tentamenperiode 
waren genoeg. Hierdoor voelde de overstap -van de mavo naar het mbo- erg 
groot. Ik besloot me in te schrijven aan het Grafisch Lyceum voor de opleiding 
Visual Design. Maar ook nu weer gooide lockdowns roet in het eten en zat ik 
na een paar weken wederom thuis lessen te volgen vanachter m’n computer. 
Hierdoor weet ik één ding heel zeker: ik ben het gelukkigst als ik met mensen 
werk en met mijn handen bezig kan zijn, iets creatiefs kan doen. Mijn volgende 
stap is daarom het behalen van een certificaat tot nagelstyliste, zodat ik een 
thuissalon kan beginnen.

Wat vind je van sociale media als TikTok, Snapchat en Instagram? 
Ik post wel eens grappige filmpjes met m’n broertje, dan doen we een gek 
dansje ofzo, maar ik heb helemaal niks met het hele fenomeen influencers 
wat je veel ziet. Het etaleren van je hele hebben en houden op sociale media, 
of het opdringen van een of andere fantastische dieetpil aan je volgers, heb 
ik nooit begrepen. 
En er ligt vaak zoveel nadruk op het uiterlijk. Ik ben er niet zo gevoelig voor, 
maar ik ken zat meiden die bloedonzeker van worden van al die slanke, ul-
trafitte lijven. Sociale media lijken erop geënt om onzekerheden uit te buiten. 

Wat is er leuk of positief aan apps als TikTok? 
Juist sociale media kunnen ook bijdragen aan de oplossing door meer bewust-
wording en acceptatie te creëren. Dat is tenminste wat ik probeer te doen. 

MIRA, 24 JAAR, 
DEELTIJDSTUDENTE 
FOTOGRAFIE   

Hoe heb je je opleiding de afgelopen paar 
jaar, toen de coronaregels van kracht waren, 
ervaren? 
Dat was best pittig zo nu en dan. Ik heb een 
aantal lessen online gehad, wat bij een prak-
tijkgerichte opleiding als fotografie totaal 
niet werkt. De omschakeling was groot, van 
standaard fysiek les naar online. Maar geluk-
kig is het wat dat betreft nu wel weer terug 
bij het oude normaal. 

Hoe heb je de coronatijd persoonlijk beleefd? 
Mijn wereldbeeld is best wel op zijn kop gezet 
de afgelopen jaren. Ik ben me heel veel gaan 
inlezen in wat er allemaal gaande is, en hoe 
meer ik me erin verdiepte, des te meer ik tot 
de realisatie kwam dat er heel veel niet klopt. 
Ik vind het zorgelijk dat veel van mijn leef-
tijdsgenoten zich hier weinig tot niet mee be-
zig houden. Terwijl het juist de jongere gene-
raties zijn die de impact zullen gaan dragen. 
Ik heb mijn afstudeerproject gewijd aan het 
thema ‘vrijheid’: ik portretteerde hiervoor 
verschillende mensen die opkomen voor vrij-
heid. Dit gaat me aan het hart en ik hoop dan 
ook dat mijn fotoproject meer bewustzijn zal 
kweken over hoe kostbaar en kwetsbaar onze 
vrijheid is. 

Wat is je kijk op sociale platforms als 
TikTok, Snapchat en Instagram?
Dat is niet echt aan mij besteed. Instagram 
gebruik ik wel maar dat is vooral om mensen 
te volgen die ik interessant vind. Veel jonge-
ren lijken vastgelijmd te zijn aan hun tele-
foon. Terwijl dat natuurlijk het echte leven 
niet is. Het is één en al illusie. 

Wat vind je belangrijk in het leven? 
Dat je durft te leven. 

Hoe zie je je toekomst?
De huidige ontwikkelingen baren me wel 
zorgen, maar over het algemeen zie ik het 
zonnig in. 

AARON, 17 JAAR, HAVO EINDEXAMENLEERLING    

Hoe heb je school ervaren tijdens de lockdowns? 
Oh dat was zo saai, zoveel als ik binnen zat in die tijd, opge-
hokt. En de online lessen waren nou ook niet echt bevorderlijk 
voor mijn aandachtspanne. Door de schoolsluiting zag ik mijn 
vrienden wel aanzienlijk vaker buiten schooltijd dan normaal. 
Nu het uitgaansleven ook weer van het slot af is, kan ik voor 
het eerst een beetje proeven van het nachtleven. 

Wat vind je van sociale platforms als TikTok en Snapchat? 
Tja, het is niet mijn ding. Ik zit dan ook nergens op en 
mijn vriendengroep ook niet. De rest van mijn klas zo on-
geveer wel trouwens, maar mij –en dat geldt ook voor mijn 
vrienden- boeit het eigenlijk niet. Ik zit sowieso niet veel 
op mijn telefoon.

Wat wil je na je examens gaan doen?
Ik hoop binnen een jaar mijn propedeuse voor de  leraren-
opleiding geschiedenis en Nederlands behaald te hebben. 
Van daaruit kijk ik dan verder. Ik wilde eerder iets met 
muziek gaan doen, maar dat is het uiteindelijk toch niet 
geworden. Ik denk dat het, zeker in deze tijd verstandig is 
om in ieder geval een papiertje op zak te hebben die een 

zekere baangarantie biedt. 

Zijn er maatschappelijk thema’s die 
jou aan het hart gaan of die jou bezig 
houden? 
Ik vind de welvaart niet eerlijk 
verdeeld in Nederland. Om 
een voorbeeld te noemen: 
mijn middelbare school staat 
hoog aangeschreven en staat bovendien 
in één van de duurste wijken van Am-
sterdam, zo niet heel Nederland. Het 
contrast met als ik door een stadsdeel 
als Zuidoost fiets, is best wel groot. Het 
is echter niet mijn verdienste dat ik op 
een 'goede school' zit. Dus dat voelt best 
wel scheef.

Hoe bezie je je toekomst? 
Er zijn dingen die me zorgen baren, zoals wat er gaat ge-
beuren met de studiebeurs of waar het heen gaat met het 
klimaat. Maar tegelijkertijd heb ik ook heel veel vertrouwen 
in de mensheid, we hebben immers al zoveel crises over-
wonnen. Dus uiteindelijk komt het hoe dan ook goed. 

DUNCAN, 18 JAAR, EINDEXAMENLEERLING

Op wat voor school zit je? 
Ik heb heel bewust gekozen voor een internati-
onale school, waar ik onderwijs volg wat verge-

lijkbaar is met het vwo, maar dan in de Engelse 
variant. Buitenlandse studenten zijn naar mijn 
mening wat opener en toegankelijker. Maar ik 

moet zeggen dat ik lang niet de enige Nederlan-
der ben op deze school, ik gok dat één op de drie 
ook Nederlands is. 

Wat vind je van digitaal onderwijs? 
Dat is de afgelopen twee jaar wel zo’n beetje het 
‘nieuwe normaal’ geworden. Heel veel lessen gingen 

door de lockdowns via Microsoft Teams. 
Het grote voordeel was dat het vanuit 
huis kon. Maar eerlijk is eerlijk, het les 
krijgen via een beeldscherm kwam mijn 

concentratie zeker niet ten goede. 

Zag je in lockdowntijd nog wel regelmatig 
klasgenoten of vrienden? 

Ik zag mensen toen vaker digitaal dan in levende lijve. Ik 
game best wel vaak en had in die tijd ’s avonds vaak 
gamesessies waarbij soms de halve klas online mee deed. Dus 

zo zagen we elkaar nog wel, zij het dan via een scherm. Toen 
het niet mocht heb ik wel regelmatig stiekem thuis feestjes 
georganiseerd. Nu is er elk weekend wel ergens  een feestje. 

Wat vind je van platforms als TikTok? 
Het is wel een beetje de norm geworden, als ik zo om me heen 
kijk. Ik zit zelf ook op Instagram, Snapchat en Discord. Dat 
laatste is een platform voor gamers. Maar ik doe er niet zoveel 
mee hoor. Influencers vind ik best wel suf, die volg ik niet. 

Is een diploma wat jou betreft noodzakelijk voor een 
 ‘geslaagde carrière’? 
Dat hangt er helemaal vanaf wat je wilt gaan doen met je 
leven. Wie arts wilt worden, zal toch eerst medicijnen moeten 
gaan studeren. Maar als je wilt gaan werken of je wilt voor 
jezelf beginnen, dan kom je er net zo goed ook, denk ik, het 
is sowieso geen must. 

Wat zijn je plannen voor de toekomst? 
Ik ga nu eerst een tussenjaar nemen. Ik wilde altijd piloot 
worden, maar dat is door corona komen te vervagen. Maar 
misschien moet ik er toch gewoon voor gaan.

LIMA, 10 JAAR EN LEERLINGE 
AAN HET LATERNA MAGICA, 
EEN NATUURLIJKE LEEF 
EN LEERGEMEENSCHAP TE 
AMSTERDAM  

Wat maakt school leuk? 
Op school zijn we helemaal vrij om te kiezen wat voor lessen we die dag 
willen hebben en in welke ruimte. Zo hebben we lesruimtes met namen 
als de Wereld en de Boomhut. Als ik wil leren hoe ik bijvoorbeeld een 
stoel kan maken of zeg, een hondenhok, dan kan dat. 
En stel dat ik iets wil onderzoeken of wil snappen hoe iets werkt, dan 
kan ik daar onder begeleiding mee aan de slag. Bovendien hebben we 
een ontdektuin om in te spelen, en moestuinen en heel veel dieren, van 
varkens tot kippen en konijnen. En wat ook leuk is: alle leeftijden, van 
groep 5 tot en met groep 8, zitten door elkaar. 

Wat maakt school soms minder leuk?
Dat als er een paar kinderen stout zijn en veel lawaai maken, wij al-
lemaal moeten wachten tot het weer rustig is, voordat we verder gaan 
of naar buiten mogen. Dus ook de kinderen die niets doen. En dat vind 
ik niet eerlijk. 

Heb je al enig idee wat je later misschien wilt worden of wilt gaan doen? 
Oef, dat weet ik nog niet precies. Maar ik hou heel veel van dieren en 

zorg er heel graag voor. Zou nog veel meer over ze willen leren. Dus 
sowieso iets met dieren of dierverzorging. 

MIJS, 14 JAAR, 2DE KLAS VAN DE 
MIDDELBARE SCHOOL    

De afgelopen jaren hebben lessen –mede door corona- in plaats van op school 
steeds vaker online plaatsgevonden. Wat vind je hiervan? 
Online les volgen gaat me eigenlijk best goed af. Ik vond het wel jammer om mijn 
klasgenoten weinig te zien, maar gelukkig heb ik ook best wel wat vrienden en 
vriendinnen die ik nog ken van de basisschool en die bij me in de buurt wonen. 

Heb je een groepsapp met de klas? 
We hebben een groepsapp maar daarin appen we eigenlijk alleen als er cijfers 
bekend gemaakt zijn. Verder doen we er bar weinig mee. 

Zijn er vakken op school die je leuk vindt? 
Dat hangt heel erg van de leerkracht af, mijn geschiedenisleraar kan bijvoorbeeld 
heel goed uitleggen, dus geschiedenis vind ik interessant en biologie ook.  Aard-
rijkskunde en bijna alle talen vind ik daarentegen niet leuk, maar daarin vind ik 
de leraren ook niet zo leuk les geven. 

Wat vind je van sociale platforms als TikTok en Snapchat?
Op zich vind ik deze apps wel leuk. Ik zit zelf ook op TikTok en Instagram, al 
post ik nooit iets. Het toffe is dat je mensen van over de hele wereld kan volgen 

en kan zien hoe zij leven. Al zie ik ook wel nare dingen voorbij komen, zoals 
hatelijke reacties onder berichten. Maar ik zit er niet zo veel op hoor, ik 

zit eigenlijk liever met een boek op de bank te lezen. 
Wel volg ik graag mensen die dingen maken of iets creatiefs doen. 

Ik vind het supertof om zelf 
te bouwen en volg een aantal 
mensen die busjes om we-
ten te bouwen tot camper. 
Dat wil ook later gaan doen, 
rondreizen in mijn eigen 
omgebouwde busje. En ik wil 
interior designer of schrijver 
worden. 

Claire van den Berg

WAT LEEFT ER 
ONDER JONGEREN?

Fotografie: Tessa Jol

Foto: Mira

Foto: M
ijs

Foto: Aaron



BOEK VAN DE WEEK

Grote mensen 
doen alsof 
Je bent niet bijzonder, je bent uniek!

Te veel kinderen worden ten onrechte als probleemgeval bestempeld. Barbara 
Le Noble herkent zichzelf in deze gevoelige kinderen en had altijd moeite met 
het aanpassen aan de systemen. Het was geen keus, het voelde niet goed. Ze 
wilde niet doen alsof. Haar eigen jeugd en zoektocht lopen als een rode draad 
door het boek. Barbara realiseert zich dat de ‘verbijzondering’ van kinderen 
tekort doet aan de uniciteit van IEDER kind. 

Zelfkennis is nodig om bewust te worden om je missie te leven. Zelfkennis brengt je in 
contact met je unieke kwaliteiten en misschien ontdek je wel dat jouw overtuigingen 
gebaseerd zijn op niet-zelf conditioneringen. Hoe vaak doe jij alsof? 

Het boek is in drie delen opgebouwd. Essentieel in het verhaal is het revolutionaire Human 
Design Systeem. Dit duidingssysteem, dat ieders genetische blauwdruk inzichtelijk maakt, 
is een synthese van verschillende oude en nieuwe wetenschappen: Astrologie, i Tjing, 
Kabbala, Chakra systeem, Kwantum Fysica, Astronomie, Bio Genetica en Bio Chemie 
en is een instrument voor bewustwording. Ook gaat het in het boek over de invloed 
van energie, het elektromagnetisch veld, op het materiële. Ervaringen, onderzoeken en 
voorbeelden die nieuwe wetenschappelijke denkkaders scheppen. 

In tijden van verandering is er chaos, van waaruit een nieuwe orde ontstaat. De vraag 
is niet wélke kant het opgaat, maar of iedereen zijn eigen kant opgaat. 

	Auteur: Barbara Le Noble
	 ISBN 978-90-9035821-5  Release: najaar 2022

23DE ANDERE KRANT | 11 JUNI 2022 | NR. 22DE ANDERE KRANT | 11 JUNI 2022 | NR. 22 22ZIENSWIJS

“Aan genialiteit grenzende creativiteit 
is aangeboren, maar na een twaalfjarige 
schoolcarrière is er zo goed als niets van 
over.” Tot die conclusie komen dr. George 
Land, onderzoeker die een genialiteitstest 
ontwierp voor NASA, creativiteitsexpert 
Ken Robinson, en de eigenzinnige maar 
succesvolle docent John Gatto. Ze laten zien 
hoe ons huidige onderwijs afbreuk doet aan 
creatief vermogen, en doen suggesties om het 
weer aan te wakkeren.

Iedereen wordt geniaal geboren... maar 
regulier onderwijs doodt creativiteit

Elze van Hamelen

I n 1968 ontwikkelen dr. George Land 
en Beth Jarman een test voor NASA 
waarmee het creatieve vermogen 

van onderzoekers en ingenieurs inge-
schat kan worden. De test verkent het 
vermogen om tot nieuwe, innovatieve en 
ongebruikelijke oplossingen te komen. 
Binnen NASA bleek de test een goede 
voorspellende waarde te hebben. Om 
inzicht te krijgen in het creatieve ver-
mogen onder de gewone populatie, werd 
de test onder 1600 schoolkinderen van 5 
jaar uitgevoerd. Wat bleek? 98 procent 
van de 5-jarigen scoorden ‘geniaal’ op 
de creativiteitstest! De studie werd in de 
loop der jaren herhaald, en wat bleek? 
Gedurende hun schoolcarrière neemt het 
creatief vermogen van leerlingen signi-
ficant af: 30 procent van de 10-jarigen 
scoort nog geniaal, en 12 procent van 
de 15-jarigen. Slechts 2 procent van de 
volwassenen heeft nog een ‘geniale’ 
creativiteitsscore. 

Hoe meer ideeën, hoe beter 
“We kunnen concluderen dat niet-crea-
tief gedrag is aangeleerd”, stelt Land. Hij 
legt uit dat ons brein twee manieren van 
denken heeft: divergent en convergent. 
Bij divergent denken zet je je verbeelding 
in, denk je in nieuwe, uiteenlopende mo-
gelijkheden. Convergent denken zet je in 
wanneer je oordeelt, aannames test, een 
beslissing moet nemen of kritiek geeft. 
Land: “Divergent denken is een versnel-
ler, convergent denken werkt als een rem. 
In het onderwijs leren we kinderen beide 
vormen van denken tegelijkertijd uit te 
voeren. Wanneer een kind met een nieuw 
idee komt, is de reactie veelal ‘dat hebben 
we al eens gedaan’, of ‘dat is een dom 
idee’, of ‘nee, dat gaat niet werken’. De 
constante kritische houding, beoordeling 
en censuur legt het creatief vermogen 
lam. Opdrachten zijn er te veel op gericht 
om tot een vooraf uitgestippeld juist ant-
woord te komen. In plaats van één juist 
antwoord, is het beter de student aan te 
moedigen zoveel mogelijk oplossingen 
voor een probleem te verzinnen.” 

Fouten maken is goed! 
Sir Ken Robinson, ‘creativiteitsexpert’ en 
auteur van meerdere boeken waaronder 
Creative schools: The grassroots revolution 
that’s transforming education, bevestigt 
de observatie van Land in een van de 
meest bekeken TED-talks aller tijden, 
Do schools kill creativity? Robinson: “Op 
school leer je precies hoe je iets goed 
doet. Maar de keerzijde van deze me-
daille is, dat als je niet bereid bent fouten 

te maken, je nooit iets origineels kunt 
verzinnen. Tegen de tijd dat kinderen 
volwassen zijn, hebben ze dat vermogen 
verloren. Ze zijn bang het bij foute eind 
te hebben. We stigmatiseren fouten. Het 
resultaat is dat we aangeboren creativi-
teit wegonderwijzen”.

Leren om in de fabriek te kunnen 
werken
Volgens Robinson en Land ligt de oor-
zaak van het probleem in de manier 
waarop modern onderwijs sinds eind 
19e eeuw vorm kreeg: “Er was helemaal 
geen publiek onderwijs voor de 19e eeuw. 
Dat werd pas opgezet om personeels-
behoeften in het industriële tijdperk te 
vervullen”. Volgens Land werd “het in-
dustriële machine-denken op onderwijs 
toegepast. In plaats van een organische 
benadering van onderwijs in natuur-
lijke setting, werden er fabrieken voor 
mensen opgezet die scholen werden ge-
noemd, die mensen produceren die goed 
in fabrieken kunnen werken”. 

In zijn boek, The underground history of 
American education, komt de excentrieke 
docent John Gatto tot een vergelijkbare 
conclusie. Hij documenteert de geschie-
denis van het Amerikaanse onderwijs, 
dat zich in zijn oorspronkelijke opzet 
liet inspireren door het Griekse Sparta 
en Pruisen. “De Spartaanse samenle-
ving was ingericht op formele training 
van de wieg tot het graf”, schrijft Gatto. 
“De Duitse militaire staat Pruisen nam 
het als voorbeeld. In navolging daarvan 
werd vanaf ongeveer 1910 dienstbaarheid 
aan bedrijven en de politieke staat een be-
langrijke drijfveer voor de invulling van 
universiteiten.” 

Onderwijs of educatie? 
Gatto maakt een scherp onderscheid tus-
sen onderwijs en educatie: het eerste is 
een vorm van formele training die erop 
is gericht onderdanen gewenste taken 
te laten uitvoeren. Educatie is het aan-
wakkeren van in de persoon aanwezige 
nieuwsgierigheid, die wordt gestimu-
leerd een zelfstandig, en zelfstandig 
denkend mens te worden. 

Gatto werd drie keer gekozen als ‘le-
raar van het jaar’ van de stad New York, 
en ook tot ‘leraar van de staat New York’. 
Kort daarna nam hij publiekelijk ont-
slag met een opiniestuk in de Wall Street 
Journal: “I quit, I think”. Hij heeft te grote 
gewetensbezwaren bij hoe het systeem 
functioneert, om er nog in te kunnen 
werken. In de introductie van zijn boek 
Dumbing us down schrijft hij: “Ik begon 
ervan overtuigd te raken dat genialiteit 
een algemeen voorkomende menselijke 
kwaliteit is. In de meest onwaarschijn-
lijke gevallen lieten kinderen me ken-
merken van uitmuntendheid zien: in-
zicht, wijsheid, rechtvaardigheidsgevoel, 
vindingrijkheid, originaliteit – en het 
verwarde me. Was het mogelijk dat ik 
was ingehuurd, niet om kinderen verder 
te ontwikkelen maar om hun ontwikke-
ling te verhinderen? In eerste instantie 
leek dat waanzinnig. Maar langzaam 
maar zeker drong het tot me door dat de 
schoolbellen, de vreemde opeenvolging 
van verschillende vakken, de opsluiting 
op school, de leeftijd-segregatie, het 
constante toezicht, en de rest van het 
curriculum eruit precies zo uitzag als-
of het ontworpen was om kinderen te 
weerhouden van hun vermogen zelf te 
leren, maar ze te trainen in afhankelijk 
gedrag”. 

Alleen jij kunt jezelf onderwijzen
Zijn oplossing? “Ik begon te verkennen hoe 
ik de obstakels kon verwijderen, die de al 
aanwezige genialiteit blokkeren. Ik ge-
bruikte mijn klassen als laboratorium, om 
te ontdekken wat er menselijk gezien mo-
gelijk was”, legt Gatto uit. “Alleen jij kunt 
jezelf onderwijzen”, is één van zijn stok-
paardjes. Als docent creëert hij de situaties 
waarin kinderen zelfstandig kunnen leren 
vanuit eigen interesses en mogelijkheden. 
Ook moedigt hij kinderen aan praktijker-

varing op te doen, bijvoorbeeld 
door vrijwilligerswerk, maar ook 

door professionals te interviewen voor 
schoolprojecten. Mét succes: de kinderen 
uit zijn klassen – hij werkt op een beruchte 
school waar veel gezinnen op of onder de 
armoedegrens leven – winnen landelijke 
essaycompetities, stichten een vlooien-
markt, een voedselcoöperatie en lanceren 
een brievencampagne voor het opzetten 
van een monument ter nagedachtenis van 
John Lennon. 

Volgens Gatto is het onderwijssysteem 
niet te hervormen. Hij pleit voor educatie 
in kleinschalige setting, ingebed in fa-
milie en gemeenschap, met ruimte om 
vrij te verkennen en ontdekken, net zoals 
hij zelf ervaren heeft toen hij materieel 
arm, maar sociaal rijk opgroeide in het 
rivierplaatsje Monongahela. Robinson 
is gematigder – hoewel hij erkent dat er 
een radicaal andere benadering nodig is 
binnen het onderwijs, ziet hij mogelijk-
heden om door middel van technologie 
en professionele ontwikkeling een ‘lief-
de voor het leren’ wakker te maken. Het 
advies van George Land is praktisch, en 
op alle leeftijden toepasbaar: “Je moet de 
 5-jarige in jezelf vinden. Dat stuk in je dat 
vol imaginatie zit. Je gebruikt dat vermo-
gen nog elke dag, wanneer je droomt. We 
hebben het allemaal in ons”.  

Bronnen 
• bit.ly/TED-Talk-schools-kill-creativity
• bit.ly/NASA-studie-kinderen-

worden-geboren-als-creatieve- 
genieën

• bit.ly/ik-stop-ermee-denk-ik

ONDERWIJS ALS HINDERNIS BIJ DE ONTWIKKELING VAN HET KIND

Leer alles wat je 
op school had 
willen leren

De Nieuwe Lichting - een 18-daagse training voor jongeren tus-
sen de 17 en 24 jaar - leert de deelnemers ‘alles wat ze op school 
hadden moeten leren’. En dat is volgens initiatiefnemers Jeff 
Jeroense en Joram Olgers hard nodig. “De middelbare school 
komt totaal niet overeen met de echte wereld”, aldus Jeroense.

Simone Beer

I n 2020 werd de training opgericht. 
“Het idee iets voor jongeren te doen, 
speelde al langer”, vertelt Olgers. “De 

coronamaatregelen hebben dat versneld: 
de jeugd heeft het meest geleden onder 
de maatregelen, maar had het minste 
last van het virus.” Ze stelden zichzelf 
de vraag welke onderwerpen belangrijk 
zijn in het leven, maar die je niet leert 
op school. “Het antwoord daarop zijn 
onze vier pijlers geworden: Zelfkennis, 
gezondheid, relaties en geld. We hebben 
het bijvoorbeeld over voeding, training, 
vermogen, mindset, communicatie, zelf-
liefde en noem maar op. Als je die vier 
pijlers beheerst, sta je veel sterker in het 
leven.”

Volgens Jeroense mag het huidige on-
derwijssysteem helemaal op de schop. 
“School komt totaal niet overeen met de 
echte wereld en de dingen die je moet 
weten, leer je daar niet. Hoe communi-
ceer ik met mensen? Hoe beheer ik mijn 
geld? Wat is gezond? Hoe slaap ik goed? 
Welke leugens geloof ik over mijzelf? 
Dat wordt op school niet behandeld.” 
Olgers sluit zich daarbij aan. “Je leert 
hoe je een toets goed moet maken, niet 
hoe je zelf nadenkt. Het schoolsysteem 
creëert volgers, geen leiders.” 

De Nieuwe Lichting biedt een alternatief, 
maar de potentiële deelnemers moeten 
eerst de selectie overleven. “Tijdens de 
selectiedag beoordelen we de deelnemers 
op hun verantwoordelijkheid, kracht en 
saamhorigheid”, vertelt Olgers. “Als je 
niet wilt leren en veranderen, heeft ons 
programma geen zin.” Half mei was de 
laatste selectiedag en in juni start de 
nieuwe groep met 20 jongens. De se-
lectie voor de vrouwengroep die in ok-
tober van start gaat, komt nog. “Beide 
programma’s zijn gebouwd op de vier 
pijlers, maar wel aangepast naar het ge-
slacht”, vertelt Jeroense. “De behoefte 
ligt ook anders: bij mannen staat doel-
gerichtheid en discipline meer centraal, 
maar bij de vrouwen richten we ons 
meer op vrouw-zijn en verbindingen 
met anderen aan kunnen gaan. Bij beide 
groepen krijgen ze les van professionals, 
zoals OERsterk eigenaar Richard de Leth, 
wereldkampioene kickboksen Sarah De-
baieb en therapeute Isabelle Chappin.

Het beruchtste onderdeel - door het 
team bestempeld als ‘de helnacht’ - is 
ook bij beide groepen onderdeel van het 
programma. “Tijdens de helnacht wor-
den de deelnemers fysiek uitgedaagd en 
weten ze niet wat ze te wachten staat. 
Door de vermoeidheid komt hun ech-
te zelf naar boven”, vertelt Olgers. “Ze 
hebben dan geen energie meer om een 
rol te spelen.” Want dat gebeurt vaak. 
“Het is bizar hoeveel trauma en el-
lende ze op jonge leeftijd al heb-
ben meegemaakt. Vaak dragen 
ze een masker. Maar als dat 

masker af gaat, kun je pas écht jezelf 
zijn en jezelf ontwikkelen.” 

Olgers en Jeroense hebben al veel trans-
formaties meegemaakt. “Zo was er een 
jongen die op zijn zevende hartkloppin-
gen kreeg. De dokter zei dat hij op moest 
passen en sindsdien durfde hij niet voluit 
te leven. Tijdens ons programma kwam 
hij erachter dat hij fysiek veel meer kon 
dan hij altijd had gedacht. Nu kan hij 
voor het eerst weer voluit leven.”

Jeroense ziet ook dat niet alleen het on-
derwijssysteem, maar ook de populari-
teit van Instagram slechte invloed heeft 
op de jeugd. “Er is zoveel onzekerheid 
en dat is niet gek: De meeste jongeren 
zitten al vanaf hun tiende op Instagram 
en vergelijken zichzelf met onhaalbare 
doelen.” Zijn grootste tip is dan ook je 
telefoon vaker weg te leggen. “Ga trai-
nen, ga verbinden, lees een boek. Als je 
minder consumeert, kun je dat opvullen 
met betere alternatieven. 

Stop met kijken en ga leven!” 

	 In oktober start er een nieuw 
programma voor meiden. 

	Op denieuwelichting.com kun je 
je aanmelden voor de wachtlijst.

ZELFKENNIS, GEZONDHEID, RELATIES EN GELD

“We kunnen concluderen 
dat niet-creatief gedrag 
is aangeleerd”

JE MOET DE 
5JARIGE 
IN JEZELF 
VINDEN

“Vaak dragen ze een 
masker. Maar als dat 
masker af gaat, kun je 
pas écht jezelf zijn en 
jezelf ontwikkelen.”

Illustratie: Wilfred Klap
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Passen traditionele schoolgebouwen nog wel bij de manier waarop onder-
wijs wordt gegeven? Naast het leerproces vormt namelijk ook de fysieke 
omgeving mensen in hun denken en doen. Een mooi voorbeeld is de TOV- 
school in Waddinxveen, waar de omgeving is afgestemd op het onder-
wijssysteem. De Amsterdamse ontwerpstudio D/DOCK bedacht Learning 
Landscapes, een methodiek waarmee zij samen met leerlingen, leerkrachten 
en schoolbestuurders een ideale schoolomgeving creëren. 

Nieuwe visie op onderwijsomgeving

Tessa Jol

“E r is een kloof in de com-
municatie tussen het 
onderwijs en de archi-

tectuur”, stelt Francesco Messori, 
creatief directeur van D/DOCK. “We 
horen steeds vaker dat schooldirec-
teuren en leraren vernieuwing be-
ogen van hun school, maar dat ze 
in hun idealen worden belemmerd 
door de fysieke beperkingen, zoals de 
indeling van het gebouw met traditi-
onele vierkante klaslokalen en lange 
rechte gangen. Wanneer vanuit een 
school wensen en idealen worden 
geuit naar gemeente, architect en 
aannemer, stuiten ze vaak op on-
begrip.” Dit komt volgens Messori 
doordat er in het onderwijs een an-
dere vakterminologie wordt gebruikt 
dan bij gemeenten, architecten en 
aannemers. “De partijen spreken 
elkaars taal niet. Daarnaast zijn on-
derwijssystemen niet zo gemakkelijk 
vast te leggen in vierkante meters. 
Naar ons idee is het daarom de hoog-
ste tijd voor een nieuwe visie op de 
onderwijsomgeving. Wat kunnen we 
leren van de principes van de na-
tuur, well-being en gezondheid? Hoe 
ondersteunen gebouwen florerende 
communities, waarbij kinderen zich 
op natuurlijke wijze bewegen door 
het gebouw en zich ontwikkelen in 
verbinding met hun omgeving?”

Co-creatie
“Met onze ontwerpmethodiek 
Learning Landscapes helpen we scho-
len op een andere manier naar hun 
bestaande of nog te ontwikkelen 
schoolgebouw te kijken”, vertelt 
Irene Snel, interieurontwerpster 
van D/DOCK. “Ons team onderzocht 
verschillende leeromgevingen. Op 
basis daarvan ontwikkelden wij 
designmodellen voor de ‘ideale’ 
leeromgeving. Die is voor elk soort 
onderwijs anders. De fysieke omge-
ving heeft daarbij vooral de rol het 
onderwijssysteem te ondersteunen 
en te versterken. Door middel van 
interactieve workshops, een intu-
itieve maquette en een beeldend 
Programma van Eisen (PVE) bieden 
wij de mogelijkheid een schoolom-
geving te creëren op basis van de 
wensen van alle bij de school be-
trokken partijen.”

Van binnen naar buiten
“Het belangrijkste aspect van Learn-
ing Landscapes is dat een school van 
binnenuit wordt gecreëerd”, vervolgt 

Snel. “Eerst bekijken we het gewenste 
gebruik van de ruimte en daar bouwen 
we vervolgens een schil omheen. En 
dan denken we ook aan ‘buiten’ als de 
wereld buiten: de school moet naar de 
samenleving toe gericht zijn en ermee 
in verbinding staan. Onderwijs kan 
goed buiten in de natuur plaatsvinden 
en die wordt nog te vaak gescheiden 
van de binnenruimte. Een natuurlijke 
overloop en balans tussen binnen en 
buiten is ideaal.”

Het van-binnen-naar-buiten-
design is goed te zien is bij het in-
terieur van de TOV-school (Trots, 
Ontwikkeling, Vertrouwen – red.) in 
Waddinxveen, waarbij de Learning 
Landscapes ontwerpmethodiek werd 

toegepast. De stamgroepen kregen 
hun plek in het midden, met open 
ruimten langs de buitengevel, waar-
door buitenlicht door het gehele ge-
bouw stroomt. “Het is echt een fijne 
omgeving om te zijn en les te geven. 
Dat komt door het gebruik van war-
me natuurlijke materialen, organi-
sche lijnen en patronen, veel planten, 
natuurlijk licht en zachte kleuren”, 
vertelt Anke Fletterman, directrice 
van de school. “Ook de akoestiek en 
het binnenklimaat zijn heel prettig, 
veel beter dan in ons oude gebouw, 
terwijl de ruimten voornamelijk open 
zijn. Door de plaatsing van (golven-
de) tussenwanden is het gelukt de 
sfeer speels, maar ook kalm en ge-
borgen te houden. De leerlingen zijn 
er graag en voelen zich thuis. Er is 
een plek voor ieder type kind en alle 
leeftijden en clusters kunnen zonder 
probleem door elkaar lopen. Kinde-
ren die voorheen moeite hadden op 
school te zijn - bijvoorbeeld door 
ADHD of autisme - voelen zich nu 

veel beter: ze gaan graag naar school 
en voelen de rust en geborgenheid 
die eerder ontbrak.”

MBO Utrecht
In 2020 organiseerde D/DOCK in op-
dracht van Hans van der Hek (orga-
nisatie-adviseur, provocatief coach 
en onderwijsspecialist), diverse in-
teractieve co-creatie workshops voor 
de academies van MBO Utrecht. Het 
doel was helder te krijgen wat de 
onderwijsvisie van de opleidingen 
is en hoe deze impact heeft op het 
gebruik van de ruimtes. 

“De fysieke inrichting van scho-
len is naar mijn idee hét middel om 
leerkrachten en leerlingen uit te 

nodigen voor verandering”, betoogt 
Van der Hek. “Tijdens de Learning 
Landscapes workshops maken leer-
krachten en leerlingen een maquette 
van een toekomstgerichte en toe-
komstbestendige inrichting, die in 
3D wordt uitgewerkt. Je loopt door 
je nieuwe school heen en ervaart wat 
klopt of anders zou moeten. Op basis 
van de visie en missie van de school, 
plus de reacties in de workshop, 
ontstaat een beeldend uitgangs-
punt voor verdere gesprekken met 
bestuur, personeel, aannemer en 
architect. De aanpak van Learning 
Landscapes bij het MBO Utrecht gaf 
nieuwe inzichten voor de onderwijs-
visie en het gebruik van ruimtes”, 
zo stelt Van der Hek. “Er werden 
verschillende verbeterpunten naar 
voren gebracht - met name wat 
betreft de praktijklocaties en het 
gebruik van buitenruimtes voor 
onderwijs, zoals een evenementen-
ruimte en een moestuin, waarvan 
de oogst de lokale restaurants en de 

school zelf kan dienen. Ook werd 
de deelname van studenten als een 
meerwaarde gezien, daar hun idee-
en en inzichten echt een ander en 
interessant perspectief geven dan 
die van do centen, coördinatoren en 
onderwijsdirecteuren.”

School als sociale hub
Volgens Messori verandert de rol van 
de school in de samenleving: “Die zal 
steeds meer een sociale hub worden 
voor de directe omgeving, met een 
brede en centrale functionaliteit voor 
een grote doelgroep. Er valt tenslotte 
van twee kanten winst te behalen: 
mensen uit het bedrijfsleven wor-
den betrokken bij het onderwijs en 
leerlingen gaan de ‘echte’ wereld in. 
Ook zie ik mogelijkheden voor scho-
len als nationaal en internationaal 
verbindingspunt, als online hub in 
verbinding met instituties en scholen 
uit binnen- en buitenland. De school 
deelt kennis en informatie met de di-
recte gemeenschap en daarbuiten via 
apps, sociale media en digitale plat-
forms. Zo wordt onderwijs toegan-
kelijk vanuit iedere plek ter wereld”.
“Een school dient daarbij een plek te 
zijn waar iedereen graag wil zijn en 
zich veilig en thuis voelt”, vult Snel 
aan. “Een leeromgeving die inspireert 
en onderdeel is van een deeleconomie, 
voor iedereen die geïnteresseerd is in 
leren en het delen van kennis en er-
varing. Een plek voor alle leeftijden, 
waar kinderen en jongeren van vol-
wassenen leren en andersom.”

“Zo’n brede rol van de 
school kan resulteren in 

een school die eigen opbreng-
sten genereert door bijvoorbeeld 

een kunstuitleen of de verkoop van 
afhaalmaaltijden, zoals bij leer- en 
leefgemeenschap Laterna Magi-
ca in Amsterdam. Of door verhuur 
van ruimtes buiten schooltijd en het 
verbouwen van groenten en fruit. 
Deze bredere invulling kan scho-
len minder afhankelijk maken van 
overheidsgelden en schept vrij-
heid. Denk ook aan het efficiënter 
gebruiken van een schoolgebouw 
door dubbelgebruik buiten school-
tijd voor de wijk. Naast deze samen-
werkingen biedt dit mogelijkheden 
voor een stap naar grotere financiële 
onafhankelijkheid bij de realisatie 
en het beheer van een schoolge-
bouw.” 

Fotografie: Adam van Noort 

D/DOCK wil scholen ontwerpen zonder restricties. Onderzoek vanuit de 
omgevingspsychologie, waarbij het gaat om betrokkenheid, zingeving, geluk 
en succesvol zijn, gecombineerd met kennis vanuit andere disciplines, heeft 
geleid tot een eigen visie op de toekomst van het onderwijs: 

Flexibel, duurzaam en circulair: Een school die volledig aanpasbaar is aan 
de veranderende behoeften van de gebruikers, de leermethodiek en de 
omgeving. Met toepassing van duurzaamheid en circulariteit in gebruik en 
bouw en de mogelijkheid voor pop-ups en upgrades voor een toekomst-
bestendige omgeving. 

Een gezonde omgeving: Een school als een gezonde, veilige, open en ener-
gieke omgeving met veel groen, natuurlijk licht, mogelijkheid tot eigen 
aanpassingen, ruimte voor rust en ontspanning en gebruik van natuurlijke 
materialen en kleuren die comfort en blijdschap geven. 

Een plek voor de gemeenschap: Een school toegankelijk voor de gemeen-
schap met ‘shared services’. Open voor ouders en buren gedurende dag en 
avond met een vrijetijdsaanbod van sport, muziek, kunst en cultuur, wat 
bijdraagt aan een gevoel van verbinding en veiligheid. 

Een gezond bedrijf: Een school als business model, die financiële inkom-
sten genereert, interacteert met bedrijven, samenwerkt met en diensten 
aanbiedt aan de gemeenschap, een kweekvijver voor start-ups en een ken-
niscentrum voor vernieuwing. 

Een (inter)nationaal verbindingspunt: Een school als online hub in verbin-
ding met (inter)nationale instituties en scholen. Onderwijs wordt mogelijk 
en toegankelijk gemaakt vanuit iedere plek op de wereld. De school deelt 
kennis en informatie met de directe gemeenschap en daarbuiten via apps, 
social media en digitale platforms.


