Over het betrekken van
leerlingen bij de wereld
en de wereld van leerlingen
bij het onderwijs
Door: Gijs Verbeek

Onderwijs waarin leren wordt overschaduwd door presteren.
Onderwijs als een zo eiciënt mogelijk traject naar jouw
economische waarde voor de wereld. Onderwijs waardoor ‘de
toppers’ alleen nog oog hebben voor hun prestaties. En zij die
de top niet halen, zich bij voorbaat nutteloos voelen. Hoogleraar
onderwijskunde Monique Volman gruwt ervan. Vandaar dat zij
betrokkenheid formuleert als fundamentele leeropbrengst. Gijs
Verbeek – een geëngageerde onderwijskundige - doet verslag
van een Onderwijsavond op 13 februari in Driebergen.
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Handvatten voor
de praktijk
Volman zei te weten dat wat ze bepleitte deze avond veel vraagt

ouderenverzorging en ouderenhuisvestiging. Aldus Volman:

van leraren (en het onderwijs). Ze besloot daarom met een aantal

‘Het achterliggende idee is hier dat je leerlingen kunt motiveren

praktische suggesties waarmee een en ander verbeterd kan

om te leren door ze in aanraking te brengen met sociale

worden:

situaties (praktijken) waarin zij ervaren dat ze kennis en
vaardigheden nodig hebben om er serieus aan mee te kunnen

•

Kennis en vaardigheden worden opgevat als middelen om om te

doen. Dat organiseren op school (of in de buurt) is een hele

gaan met vragen

kunst, want de meeste sociale praktijken in onze samenleving

Kennis, vaardigheden en leren worden binnen deze benadering

zijn er niet op gemaakt dat er mensen aan meedoen die dat

in de juiste context geplaatst: te gebruiken in het verdere leven

nog niet goed kunnen, dat is “ineiciënt” of “gevaarlijk”.’

en uitdagingen daarbij. En niet als doel op zich. Het doel is het
leiden van een prettig leven – op welke wijze dat ook ingevuld

•

Leerlingen mogen eigen (leer)vragen formuleren en daarvoor eigen

mag worden. Alles wat je hebt geleerd hebt, kun je daarbij

oplossingen vinden

gebruiken.

Omdat je natuurlijk gemotiveerd bent om je te verdiepen in
onderwerpen of aspecten die jouw interesse hebben.

•

Leerlingen worden weer betrokken bij vak-inhouden
Leerlingen mogen meedenken over vakinhoudelijke vragen

•

Leerlingen mogen zelf van betekenis zijn

en problemen en de oplossingen die daarbij gebruikt

En wel op de volgende twee manieren, aldus Volman: ‘Laat hen

worden. Het liefst binnen een relevante maatschappelijke

ervaren dat wat ze kunnen en weten van betekenis is, in lijn

context. De huidige toestand in de wereld geeft voldoende

met de kennisbronnen waarover zij reeds beschikken. En laat

aanleidingen: klimaatverandering, de huidige vraagstukken

hen ervaren dat zij van betekenis kunnen zijn door wat ze nog

rondom Fukushima en bijvoorbeeld daarmee gepaard

aan het leren zijn’.

gaande voedselveiligheid of, dichter bij huis: de vergrijzing,

Gijs Verbeek is redacteur van het NIVOZ-forum.

De laatste Onderwijsavond voor het schooljaar 2013-2014 is in Driebergen op 12 juni (Max van Manen). Voor meer informatie en mogelijke
aanmelding (30 euro) kijk op de website van hetkind.org of meld je aan voor de nieuwsbrieven van het onderwijsplatform.
Bekijk daar ook alvast het programma voor het nieuwe schooljaar.

Dit verhaal stond eerder op de website van www.hetkind.org, het onderwijsplatform dat inmiddels door tienduizenden mensen wordt
gevolgd. Er is online veel inspiratie te vinden, in artikel- en verhaalvorm, dat tot legitimatie zal leiden van leraren, schoolleiders, opvoeders en
onderwijsbestuurders. Zij leveren zelf tekstbijdragen aan, waardoor er dagelijks drie nieuwe artikelen worden gepubliceerd. Door je aan te sluiten
via de website of sociale media (Linkedin, Twitter, Facebook) krijgt u automatisch melding van een bericht.

Inspiratie, legitimatie en verbinding
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