De Diamant aan het denken
gezet in Zweden
door Mark ter Horst en Hans van den Ham

‘What’s your biggest dream?’ Deze vraag hoorden wij op één van
de door ons bezochte scholen, ‘Margaretha Skolan’ in Zweden. De
vraag symboliseert op krachtige wijze het proces waar wij, op de
basisschool ‘De Diamant’ in Apeldoorn, mee bezig zijn. Wij willen
de komende jaren het ErvaringsGerichte onderwijs op onze school
gaan vormgeven.
Inspiratie en betrokkenheid
Om inspiratie op te doen en om
buiten vastgestelde kaders te treden of
denkpatronen te doorbreken, leek het
ons een goed idee, met ons gehele team,
een reis naar Zweden te maken. Door
middel van deze reis hoopten we het
welbevinden en de betrokkenheid van
het team te vergroten. In de afgelopen
jaren is er door het team hard gewerkt
aan dit veranderingsproces. Om de
doorgaande lijn tussen kinderopvang,
peuterspeelzaal,
basisschool
en
buitenschoolse
opvang,
binnen
de Brede School, goed te kunnen
waarborgen, gingen van al deze partijen
één of meerdere personen mee.
Pubergedrag
Tijdens ons bezoek aan ‘Margaretha
Skolan’ -een school voor kinderen van
één tot en met zestien jaar- werden
wij rondgeleid door kinderen van
verschillende leeftijden. Op de onderste
drie verdiepingen vielen we van de
ene verbazing in de andere vielen,
wat betreft de betrokkenheid en het
welbevinden van de kinderen en de
inrichting van de werkomgeving.
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Het contrast met de bovenverdieping
was enorm: pubers met mp3 op in de
les, al telefonerend (liggend op een
bank) in de gang, graﬃti op tafels
en muren en door de sterkste
kinderen
opgeëiste
plekken.
We werden op deze verdieping
wel rondgeleid door twee uiterst
beleefde, sympathieke pubers, die vol
trots vertelden over hun school. Na de
rondleiding gingen de twee jongens,
al overleggend met hun directeur,
onderuitgezakt, met hun voeten op een
andere stoel, ‘hangen’.
Ethiek?
Dit tafereel riep bij ons de nodige
vragen op. Van een school waar ethiek
als vak op het rooster staat, verwachtten
wij dat de directeur de jongens hierop
aan zou spreken. Dit gebeurde niet.
We deden navraag bij de directeur
en hoorden de volgende verklaring:
jongeren, in de leeftijdscategorie van
twaalf tot zestien jaar, doen niets liever
dan hangen. Ga je tegen deze natuurlijke
drang in, dan creëer je een discussie en
dus constant strijd. Belangrijker vond
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zij dat de leerlingen ons op een correcte
manier hadden rondgeleid en te
woord gestaan. Het hanggedrag
verdwijnt vanzelf als de jongens
ouder worden. Men sloot dus aan
bij de gedragskenmerken en de
belevingswereld van een puber.
Mee eens?
Bovenstaande gebeurtenis dwong ons
om buiten vastgestelde kaders te treden
en onze denkpatronen te doorbreken.
Dat maakte dat wij tot ’s avonds laat
discussieerden, of wij en in hoeverre
wij, mee wilden gaan in het accepteren
van het gedrag van puberjongens. Wat
vooral boeiend was, was dat we merkten
dat leeftijd, geslacht, opvoeding en
waarden en normen bepalen hoe je
hierin staat. De discussie loopt nog
steeds: over betrokkenheid gesproken!
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