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MEER LEVENSECHT LEREN
AN EXAMEN TRAINING NAAR LEVENSECHT LEREN

“Onderwijs wordt pas prachtig 
(maar niet risicovrij) wanneer 

studenten de kans krijgen vrij te 
ontdekken en ontwikkelen, om zo een 

duurzame toekomst op te bouwen.” 
Biesta, 2015, p. 6

Enorm zenuwachtig zat ze voor mij op haar stoel. Ze had niks voorbe-
reid en er kwam geen woord uit. Een half jaar later kijk ik in mijn agenda 
en zie ik dat ik bij dezelfde student een afspraak heb. Ik merk dat ik er 
tegen op zie. Zal het nu wel goed komen? Ik rijd naar haar stage. Ze 
heeft dit keer een andere uitstraling en dit doet mij goed. Vlak voor 
haar presentatie geeft ze aan dat ze niet lekker in haar vel zit en dat 
het thuis niet lekker gaat. Samen met haar begeleider geef ik aan dat 
het goed komt. Vol verbazing luister ik naar haar presentatie: ‘’wat een 

prachtige ontwikkeling heb jij doorgemaakt’’ zeg ik met een enthousi-
aste stem. Haar begeleider knikt trots. Ik merk dat dit soort onderwijs 
mij raakt. Vertrouwen dat het goed komt en de student zich ontplooit.  
En dan het moment… ik moet haar een cijfer geven. Ondertussen druk 
bezig met de puntentelling, handtekeningen zetten en checken of alles 
klopt. We komen uit op een 8,5. Het voelt niet goed; wat zegt dit cijfer? 
Waarom moet ik haar mooie ontwikkeling beoordelen met een cijfer? 
Is mijn feedback niet goed genoeg? 

Voorwoord



Innoveren begint met waarnemen. En daar ben ik dit schooljaar mee 
begonnen. Een moment van bezinning. Door even stil te staan in deze 
snelle wereld, zie je dingen. Dingen waar je trots op bent en dingen 
waar je kansen in ziet. Door waar te nemen heb ik geleerd om min-
der snel te oordelen, maar juist met elkaar het gesprek aan te gaan. 
Alleen op die manier kom je verder en kan je bouwen richting een 
duurzame toekomst. Het gevaar van waarnemen is dat een waar-
neming overslaat richting oordelen. In mijn waarneming probeer ik 
vooral te beschrijven hoe ik het zie, vanuit mijn context en ervaringen.  

Werken vanuit vertrouwen 
Ik zie onderwijs op twee manieren, vanuit wantrouwen of vertrouwen. 
In het programma ‘’Volle Zalen’’ van de NPO, zei Herman Finkers het 
volgende: Sommige heb in hun geloof vooral meegekregen dat God 
een rechter is. Dus je moet wel volgens de tien geboden leven, anders 
kom je hierboven niet binnen. Ik heb vooral meegekregen, het komt al-
lemaal wel goed. Vertrouwen, we weten niet wat het is. Maar het komt 
allemaal goed (Finkers, 2019).

Als je op deze manier naar het onderwijs kijkt, kunnen we onderwijs op 
twee manieren benaderen: we kunnen als rechter spelen en studenten 
vooral aanspreken op regels en eisen. Of we gaan een proces in, waarbij 
we werken vanuit vertrouwen, principes en flexibiliteit. 

Doen we de dingen vanuit wantrouwen of uit vertrouwen? Biesta, 
schrijver van het boek ‘’het prachtige risico van onderwijs’’, beschrijft 
dat er een toenemende behoefte is om onderwijs veilig, voorspelbaar 
en risicovrij te maken (Biesta, 2015). Zodra we iets nieuws gaan doen, 
willen we eerst getraind worden. Maar is het doen, niet al een vorm van 
leren? Zodra er een student binnenkomt met extra begeleidingsbe-
hoefte, maken we direct een begeleidingsplan. Om vervolgens te zien 
dat het wel goed komt. Is het niet mogelijk om eerst te kijken of het wel 
goed komt, om daarna pas een plan te maken? 
We beginnen tegenwoordig niet aan onzekerheid. Alles moet van te 
voren worden bedacht en worden gecontroleerd. De afsluitdijk was 
volgens dat stramien nooit gerealiseerd. Mooie dingen en kansen ont-
staan als we onszelf meer onzekerheid en minder controle opleggen. 
We ontnemen ons leermoment, omdat we geen fouten mogen maken 
(Quakernaat, 2019). 

“MOOIE DINGEN EN KANSEN ONTSTAAN ALS 
WE ONSZELF MEER ONZEKERHEID EN MINDER 
CONTROLE OPLEGGEN. WE ONTNEMEN ONS 
LEERMOMENT, OMDAT WE GEEN FOUTEN 
MOGEN MAKEN.”
Quakernaat, 2019 

Eind december, voelde ik een moment van trots. De eerste jaars en de 
tweede jaars staan op een eigen georganiseerde kerstmarkt. Een mo-
dule en een leerproces van vijftien weken waarbij studenten, theorie 
konden verbinden aan de praktijk, losgelaten werden, mochten vallen, 
elkaar coachte en leerde samenwerken. Ging dit altijd goed? Nee. Soms 
was het een chaos in de klas. Maar dit hadden we wel nodig, nodig 
om het leerproces het leerproces te laten zijn. Na vijftien weken dis-
cussieerde ik met mijn collega of we nog iets van een ‘’beoordeling’’ 
moesten doen voor de kerstmarkt. We kwamen tot de conclusie dat 
ervaring op zich, al een leerproces is voor de studenten. Het leerproces 
kunnen we niet beoordelen met een cijfer, want voor iedere student is 
het leerproces anders. 

“HET LEERPROCES KUNNEN WE NIET BEOORDELEN 
MET EEN CIJFER, WANT VOOR IEDERE STUDENT IS 
HET LEERPROCES ANDERS.”
In zo’n leerproces, is het voor mij de kunst, om het te blijven zien als 
een leerproces waarbij studenten fouten mogen maken. Dit kan voor 
een buitenstaander, iemand die niet direct in het leerproces zit, een 
andere ervaring geven. Een ervaring waarbij de kwaliteit ter discussie 
komt. Wat doen zij daar eigenlijk in dat lokaal? Moet je die posters een 
zien van die studenten, is dit de kwaliteit die we willen uitstralen? Die 
enquête vol schrijffouten die in de kantine ligt, van welke studenten 
zijn die? We kijken snel naar de fouten die studenten maken en hebben 
hier vaak een oordeel over. Maar kijken we ook naar het leerproces? Uit 
recentelijk onderzoek wat is beschreven in het boek ‘’What does this 
look like in the classroom’’, blijkt dat de beoordeling een oordeel is ge-
worden in tegenstelling tot wat het moet zijn: een gelegenheid om te 
reageren en te verbeteren (Hendrick & Macpherson, 2017).

Kijken we in het onderwijs naar de kracht van de student? Of kijken 
we vooral naar wat de student mist? Ik vind dat we in het onderwijs te 
veel kijken naar wat de student mist. Als we een toets nakijken, zijn we  
vooral bezig met wat de student fout heeft gedaan. We pakken de rode 
pen erbij en beginnen te strepen. Vervolgens staat er een oordeel: een 
cijfer. We moeten niet vergeten, dat we ook mogen leren op school. Dit 
is iets anders dan gelijk presteren. Aberkane schreef een boek getiteld 
het vrije brein, een boek waarbij Aberkane ingaat op het leren versus 
de nieuwste inzichten op het gebied van neurowetenschappen. Ook 
hij vindt dat onderwijs meer gericht is op wat de student mist: Onder-
wijs houdt ons voortdurend in controlerende afgebakende situaties. 
Eerder terughoudend dan vernieuwend. Het probleem is dat je niet 
gestimuleerd kan worden om op verkenning te gaan, reden: hoe be-
oordelen we dat met een cijfer? Van nature zijn mensen leergierig, elke 
achterstand op een vast programma wordt bestraft (Aberkane, 2017). 

Gevoel over hoe we leren 
Tijdens de ontwikkeling van nieuw onderwijs ontstaat er altijd weer-
stand en zal er oordeelvorming ontstaan. In mijn leerproces heb ik dit 
ook meegemaakt. Het mooie van weerstand en het ontwikkelen van 
onderwijs, is dat er een dialoog ontstaat over leren. Binnen het team 

WAT IK ZIE, MIJN KIJKRICHTING
Een waarnemer maak waarneembaar wat hij waarneemt. Zonder waarnemer, vervallen waarnemingen en het waargenomene. 
Maar meer waarnemen dan je waarneemt is de kunst – Hans Andreus. 
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en school zijn er verschillende gedachtes over leren, waarbij iedereen 
nadenkt uit de gedachte: wat is het beste voor de student? Moeten we 
meer richting student – gestuurd? Of toch docent – gestuurd? Bereiden 
we onze studenten wel goed genoeg voor op het HBO? En moeten we 
daarom niet veel meer gaan inzetten op de kennisoverdracht?  Allerlei 
vragen die in ons opkomen als we bezig zijn met onderwijsvernieu-
wing. In die dialoog merk ik dat er altijd op basis van eigen ervaringen 
wordt gesproken over hoe studenten leren. Binnen het onderwijs is het 
‘’gevoel’’ over hoe studenten leren vaak bepalend voor docenten. Dit is 
vaak een gebrek aan kennis en beschikbaarheid van wetenschappelijk 
onderzoek over hoe we leren. Wetenschappelijk onderzoek over leren 
wordt door docenten vaak gezien als onderzoek wat ver van de praktijk 
staat. In veel lerarenopleidingen wordt er te weinig aandacht aan ge-
schonken, laat staan in de boeken. Soms worden er zelf misverstanden 
gecommuniceerd (Sumeracki & Weinstein, 2019). Daarom is ook de te-
rechte vraag; hoe leren studenten nou echt? Wat zegt wetenschappe-
lijk onderzoek hierover? Verderop in het magazine kom ik hier op terug.  

“BINNEN HET ONDERWIJS IS HET GEVOEL OVER 
HOE STUDENTEN LEREN VAAK BEPALEND VOOR 
DOCENTEN.” 
Sumeracki & Weinstein, 2019 

Onderwijsvernieuwing 
Vanuit verschillende teams binnen ROC Friese Poort zijn ontwikkelin-
gen gaande op het gebied van onderwijsvernieuwingen. Aanleiding 
hiervoor is de nieuwe besturingsfilosofie; van ‘’regel naar principe ge-
stuurd’’ en ‘’versterken professionele ruimte van teams’’. Dit betekent 
dat niet de organisatie stuurt, maar de teams aan zet zijn, zodat er 
sneller beslissingen gemaakt worden. Deze nieuwe besturingsfilosofie 
heeft volgens ROC Friese Poort te maken met sterke veranderingen in 
het werkveld en een groeiende behoefte aan zin- en betekenisgeving. 
Daarnaast ziet ROC Friese Poort dat toekomstbestendig onderwijs al-
leen maar vormgegeven kan worden aan de hand van co creatie met 
het bedrijfsleven (ROC Friese Poort, 2017).

Verschillende innovatietrajecten binnen ROC Friese Poort zijn gericht 
op het ontwikkelen van een hybride leeromgeving. Uit het auditrap-
port van stichting kwaliteitsnetwerk MBO blijkt dat er binnen ROC 
Friese Poort verschillende interpretaties zijn als het gaat om de term 
hybride leeromgeving. Er zijn weinig dialoogsessies over wat de hybri-
de leeromgeving betekenen voor de organisatie. Om een eenduidige 
term van hybride leren te ontwikkelen, zal het gesprek hierover meer 
op gang moeten komen. Naast deze innovatie is er ook angst om struc-
turen los te laten; ROC Friese Poort staat bekend om zijn degelijkheid. 
Daarnaast wordt het wiel vaak opnieuw uitgevonden; er is nog niet 
veel kennisdeling over succesvolle implementaties binnen ROC Friese 
Poort. De vrij strakke vestiging- sturing (en daarbij de financierings-
structuur) is niet altijd behulpzaam bij de organisatie van vernieuwing. 
(Stichting kwaliteitsnetwerk MBO, 2019).

Tijdens mijn waarneming binnen de vestiging Emmeloord zie ik dat veel 
afdelingen zoekende zijn naar een nieuwe vorm van onderwijs. Dankzij 
bezuinigen is op te merken dat veel teams met grotere groepen gaan 
werken. Er zijn minder uren beschikbaar, grotere groepen en er wordt 
hetzelfde verwacht van de student. De vraag die bij mij opkomt: is het 
anders organiseren of anders onderwijzen? Wat mij opvalt is dat we in 
het onderwijs te maken met heel veel korte termijn beslissingen. Soms 
worden beslissingen over onderwijs heel snel genomen, zonder echt 
nagedacht te hebben over het ‘’waarom’’. Zo zat ik onlangs, in mijn rol 
als i-coach, bij een overleg over ICT systemen rondom het onderwijs. In 
het overleg viel mij op dat het eerst over het systeem ging en toen pas 
over onderwijs. Terwijl, naar mijn mening, het andersom zou moeten 
zijn. Eerst onderwijs en dan pas kijken hoe we het organiseren. Moeten 
we het niet eerst hebben over hoe onze studenten leren? En dan pas 
naar het systeem kijken?

Deze ontwikkelingen, zoals het reageren op bezuinigingen en korte 
termijn beslissingen, staan in contrast met landelijke ontwikkelingen. 
Veel onderwijsinstellingen zijn bezig met initiatieven op het gebied van 
maatwerktrajecten, flexibilisering of profilering. Volgens het rapport is 
het doel van onderwijsvernieuwingen niet altijd duidelijk. Daarnaast is 
er ook weinig evaluatie van onderwijsvernieuwingen, en daardoor ook 
weinig kennisdeling (Inspectie van het onderwijs, 2019).



Caught up in the matrix, virtual digital minds.

We don’t memorize phone numbers or directions when we drive.

We don’t even have to go shopping to get our food and buy things.

We only push a button, we don’t even have to try.

Can’t even lift an eye up away from my phone.

Talking to Instagram live just so I don’t feel alone.

Flooding my Twitter feed with my deepest feelings and thoughts.

My page is public but my sense of conversation is blocked.

I validate myself through followers just to feel important.

Instead of living in the moment, I much rather record it.

Nobody knows my first name but know my Snapchat handle.

I’m just a millennial trapped in social media standards. 
DJ Shadow



Wat betekenen deze inzichten van Mitra op onze kijk op onderwijs? 
En hoe kijken we daar na twintig jaar op terug? Wat in ieder geval een 
feit is, is dat de opkomst van vernieuwde technologie voor een enorme 
verandering heeft gezorgd in verschillende branches. Zo ook in de Eco-
nomische sector: ‘’Als er één sector is waarin de technologie in absurd 
hoog tempo de koers heeft bepaald, is het wel retail. De manier van 
verkopen, kopen, betalen, beleven, marketing: alles heeft een verande-
ring ondergaan. Het retaillandschap is allang niet meer te vergelijken 
met dat van een aantal jaren geleden” (FrankWatching, 2018).

Naast technologische factoren, zitten we ook midden in een maat-
schappelijk omwenteling, aldus Jan Rotmans van Nederland Kantelt; 
klimaatverandering, robotisering, terrorisme, globalisering, een gro-
te toestroom van immigranten, polarisatie, en een opkomst van het 
populisme en extremisme. Verschillende ontwikkelingen die volgens 
Rotmans vragen om een nieuwe kijk op onze samenleving. Veel maat-
schappelijk systemen zoals we die ooit hadden ontworpen, blijken nu 
vast te lopen. Er ontstaat een nieuwe verandering vanuit, zoals Rot-
mans het noemt, de onderstroom. Een nieuwe vorm van kapitalisme: 
een economie die goed is voor mens, samenleving en milieu. Een sa-
menleving die gericht is op samenwerking en kennisdeling. Momen-
teel en de komende tien jaar zullen we in een chaos bivakkeren. Veel 
mensen worden angstig van deze veranderingen. Daarentegen zorgen 
de proactieve mensen voor een optimistische verandering. Oude waar-
den zoals, effectiviteit, efficiency, rendement, controle en beheersing 
veranderen in nieuwe waarden waarin rust, ruimte, modern, vertrou-
wen en de mens centraal staan. De samenleving gericht op winst, zoals 
we die kennen en ons uiteindelijk ziek heeft gemaakt, verdwijnt en ver-
andert in een samenleving waarin we bouwen op vertrouwen. Niet de 
‘’cilo cultuur’’ waarin we denken in vakjes, maar gepersonaliseerd leren 
vormt de toekomst van het onderwijs. Leren van en met elkaar blijft 
een belangrijk onderdeel. De nieuwe orde is decentraal, horizontaal en 
van onderop. De traditionele organisatie zoals we die kennen staat on-
der druk (Rotmans, 2017).  

“NIET DE “CILO CULTUUR’’ ZOALS WE DIE KENNEN 
IN HET ONDERWIJS, WAARBIJ WE DENKEN IN 
VAKJES, MAAR GEPERSONALISEERD LEREN 
VORMT DE TOEKOMST VAN HET ONDERWIJS.” 
Rotmans, 2017 

Een samenleving gebouwd op basis van rust, ruimte en vertrouwen. 
Als ik om mij heen kijk, zie ik toch ook veel onrust en allesbehalve een 
samenleving die is gebouwd op basis van vertrouwen. Toch is het zo 
dat de nieuwe generatie, ook wel de generatie Z genoemd, met een 
optimistische blik naar de toekomst kijkt. Generatie Z is een generatie 
van wereldverbeteraars: ze zien hoe hun voorgaande generatie de fout 

in zijn gegaan en willen het zelf beter doen. Maar liefst 60 procent van 
deze generatie geeft aan dat ze een grote impact op de wereld willen 
hebben (Ubels, 2017). Ook in de Globale Goals worden doelen om-
schreven waarbij impact op de wereld van belang is. Studenten zullen 
kennis en vaardigheden moeten ontwikkelen die aansluiten bij duurza-
me ontwikkeling, duurzame levenswijzen, mensenrechten, een cultuur 
van vrede, geweldloosheid, mondiaal burgerschap en erkenning van 
culture diversiteit. Ook het ondernemerschap wordt meer centraal ge-
steld: het aantal mensen met relevante vaardigheden voor financieel 
succes stijgt (Global Goals , 2015).

Maar de nieuwe generatie zal ook te maken krijgen met de keerzijde 
van technologie. Wat is het effect van technologie op de mens? Kunnen 
we alle tech-bedrijven vertrouwen? Wat gebeurt er met onze gege-
vens? Koen Vos, practor Brede Vorming op het ROC Friese Poort, geeft 
aan dat je ‘’online’’ pas iemand zijn kan, als je ook iemand bent in de 
echt wereld. In de online wereld is het gemakkelijk om feedback of likes 
te ontvangen, maar hoe doe je dat in de echte wereld? 
(Kennisnet, 2019). 

“I’M JUST A MILLENNIAL TRAPPED IN SOCIAL 
MEDIA STANDARDS.” 
DJ Shadow 
Het effect van maatschappelijke verandering op onderwijs
Wat is het effect van maatschappelijke veranderingen op het onder-
wijs? In het rapport ‘’de staat van onderwijs’’ wordt de vraag gesteld of 
het beroepsonderwijs klaar is voor de toekomst. (Inspectie van het on-
derwijs, 2019). Welke vernieuwingen zijn er gaande?  Veel van deze on-
derwijsvernieuwingen worden jaarlijks verzamelt door Educause. Een 
overzicht van de belangrijkste trends in 2019 (Educause, 2019): 

• Vernieuwde leeromgevingen. Traditionele klaslokalen veranderen 
meer in actieve leeromgevingen. De traditionele lessen zoals we 
die kennen staat onder druk, student-gestuurd onderwijs heeft 
een grotere rol gekregen in het onderwijs. Hierbij speelt vernieuw-
de technologie ook een belangrijke rol. 

• Softskills, ook wel de 21e -eeuwse vaardigheden genoemd, wor-
den als belangrijk ervaren. Hierbij leren studenten in de echte 
wereld, ook wel authentiek leren genoemd. Door de verbinding 
tussen leren en de echte wereld, wordt de motivatie van studen-
ten gestimuleerd.

• Blended Learning en leren zichtbaar maken. Dankzij technologi-
sche ontwikkelen ontstaat er meer toegang tot data die het zicht-
baar maken hoe studenten leren. Blended Learning is al een lan-
gere tijd in ontwikkeling binnen het onderwijs. Denk hierbij aan 
online cursussen, video’s en digitale opdrachten. Blended Learn-
ing kan grotere groepen studenten bedienen en maakt leren meer 
zichtbaar. Dit vraagt vernieuwde vaardigheden van docenten.

De mogelijkheden in de toekomst
Zijn kinderen geboren om te leren? Onderwijsonderzoeker Sugata Mitra experimenteerde in 1999 met deze vraag. In een sloppenwijk installeerde hij in de 
muur een computer, met als doel: kijken hoe kinderen reageren. De kinderen hadden nog nooit een computer gezien. Het experiment kreeg een verras-
sende wending. Ze deden spelletjes, namen eigen muziek op en konden prima uit de voeten met het internet.  Na verloop van tijd maakte Mitra het iets 
ingewikkelder voor de kinderen. Hij koppelde een spraak-naar-tekst software aan de computer en gaf het terug aan de kinderen. De kinderen liepen vast 
en Mitra gaf aan dat hij het ook niet wist hoe die ze verder kon helpen. Na twee maanden was de computer ontcijferd. Wat bleek, de kinderen hadden in 
twee maanden hun Engels accent verfijnd (Robinson, 2015). 
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• Het is een trend om ondernemerschap meer centraal te stellen. 
We weten steeds beter hoe we leerlingen de ruimte geven om 
zichzelf en hun ideeën te ontwikkelen. Er wordt gesproken over 
‘’falen mag’’, daar leer je van. 

Al die onderwijsvernieuwingen lijken één ding gemeen te hebben: er 
wordt een actieve rol van de student verwacht. Wat voor invloed gaat 
dit hebben? In het onderwijs gaat het vaak over werkdruk en het bedie-
nen van grote groepen. Zorgt de nieuwe technologie, zoals hierboven 
beschreven, voor het eind van deze discussie? C.Boonstra, van Operati-
on Education, ziet in dat technologie het onderwijs enorm gaat veran-
deren. Volgens Boonstra heeft het onderwijs drie doelen: kunnen zijn 
en mogen wie je bent, samen het leven leren kennen en eigenaarschap 
over je eigen leven creëren. We hebben naast kwalificatie ook een be-
paalde verantwoordelijkheid richting de maatschappij. Als een student 
thuis niet aan zijn persoonsvorming kan werken, dan hebben we een 
plek nodig in de maatschappij waar dat wel kan. We kunnen niet meer 
opleiden in een stramien. Kennis en informatie verandert letterlijk met 
de snelheid van het licht. We hebben daarom een andere slag studen-
ten nodig. Studenten zullen een levenshouding moeten ontwikkelen 
waarbij ze alles aan kunnen: weten waar de wereld over gaat en hoe 
je problemen aanpakt. Dit bestaat uit het bewust zijn van hun ontwik-
keling, weten waar de wereld over gaat en hoe je problemen aanpakt. 
Technologie maakt het mogelijk om op andere manieren les te geven 
en vraagt een meer coachende rol van de docent: wat voor leerling heb 
ik voor mij? Zoekt die naar de juiste informatie? Wat weet die al?  Dit be-
tekent geen onderwijs waarbij de student het maar uitzoekt (Boonstra, 
2018). Boonstra gaat hierbij uit van de zone van naaste ontwikkeling: 
een lerende heeft altijd iemand nodig die meer kennis of vaardigheden 
bezit (Ruijters & Simons, 2012).

De rol van digitalisering in het onderwijs 
Waar we vroeger een aantal radiozenders hadden, is het nu mogelijk 
om alle muziek te laten streamen via Spotify. Een streamingdienst die 
met algoritmes ervoor zorgt dat je afspeellijst op jouw behoeftes zijn 
afgestemd. Hoe zit dit in het onderwijs? Robinson beschrijft in zijn boek 
‘’creatieve scholen’’ dat er nog voldoende kansen zijn om het onder-
wijs te personaliseren. Onderwijs waarbij studenten op eigen tempo 
kunnen leren, waarbij studenten mogelijkheden krijgen om eigen in-
teresses en sterke punten te ontwikkelen en waarbij de beoordeling 
persoonlijke progressie en prestatie stimuleert 
(Robinson, 2015). 

Het persoonlijk maken van onderwijs vraagt een andere houding van 
docenten en maakt het mogelijk, wat Boonstra al aangaf, om leerom-
gevingen anders te gaan inrichten. Kennisnet publiceerde in 2019 het 
rapport ‘’technologiecompas’’. Hier worden verschillende trends be-
schreven op het gebied van digitalisering in het onderwijs. Belangrijke 
focuspunten voor de toekomst zijn Artificial Intelligence (AI) en Inter-
net of Things (IOT). AI & IOT zullen volgens het rapport belangrijke ver-
anderingen in het onderwijs teweeg brengen. Deze wetenschap richt 
zich op algoritmes die machines intelligent gedrag laat vertonen. Met 
deze innovaties kan een onderwijsinstelling data over het leren verza-
melen en analyseren met als doel een op maat gemaakte instructie. Dit 
betekent dat een docent zich meer kan richten op coaching, persoons-
vorming en het welzijn van studenten. Aan de andere kant is het na-
tuurlijk de vraag in hoeverre bedrijven of instellingen deze data mogen 
verzamelen. Belangrijk is dat er ook aandacht ontstaat voor ‘’digitaal 
vertrouwen’’; wat vinden wij als mensen aanvaardbaar? 
(Kennisnet, 2019).   

“BELANGRIJKE FOCUSPUNTEN VOOR HET 
ONDERWIJS ZIJN ARTFICIAL INTELLIGENTIE EN 
INTERNET OF THINGS.” 
Kennisnet, 2019 

Digitalisering, zoals AI en IOT, zorgen ervoor dat we onderwijs op een 
andere manier kunnen organiseren. Er zijn mogelijkheden om het leren 
van studenten zichtbaar te maken, grotere groepen te bedienen en de 
rol van de docent te transformeren naar een coachende rol. Hierbij is 
het belangrijk dat docenten ook geschoold worden in de omgang met 
digitale middelen, zodat ze studenten hierbij kunnen begeleiden. De 
I-coach (een coach die docenten ondersteund in het ICT) kan hierbij 
een rol spelen als die breder wordt ingezet op onderwijsprocessen en 
onderwijsveranderingen. AI en IOT zorgen voor kansen richting ge-
personaliseerd leren, waardoor we het onderwijs efficiënter en anders 
kunnen organiseren. Blended Learning is voor ROC Friese Poort een 
mogelijkheid om te gaan onderzoeken.  
 
Blended learning is een mengvorm van face-to-face en ICT-gebaseer-
de onderwijsactiviteiten, leermaterialen en tools. Beide soorten leer-
activiteiten maken een substantieel onderdeel uit van het onderwijs; 
idealiter versterken ze elkaar. Het doel is onderwijs te ontwikkelen dat 
gebruik maakt van ICT om effectief, efficiënt en flexibel leren mogelijk 
te maken, met een stijging van het leerrendement en de student/do-
centtevredenheid tot gevolg (Surf, 2019).

Technologie om de technologie. Het is een valkuil om zomaar tech-
nologie in te zetten in het onderwijs, zonder dat het echt een meer-
waarde biedt. Als we gaan werken met Smart borden in de klas, wat 
is dan eigenlijk de meerwaarde voor de student? Zijn docenten hierin 
geschoold? Om de dialoog over leren, digitalisering en onderwijsver-
nieuwing te versterken, is het nuttig om het TPACK model te gebruiken 
als analyse model binnen de school. Het TPACK model bekijkt de rol van 
de docent of team vanuit vier invalshoeken 
(Ast & van Slobbe, 2016):

1. de pedagogische kennis: hoe leren studenten en wat zegt de the-
orie hierover?   

2. de inhoudelijke kennis: welke kennis en vaardigheden heeft onze 
student nodig als we kijken naar de toekomst van het beroep?

3. de technische kennis, welke ontwikkelingen zijn er op het gebied 
van digitalisering en hoe beïnvloed dit het onderwijs en het be-
roep?

4. context: in welke context zit ons beroepsonderwijs? En met welke 
randvoorwaarden hebben we te maken?

 

Technische kennis

Pedagogische
inhoudelijke 

kennis

TPACK

Context



“Ik geloof in onderwijs 
vanuit een open leerproces, 
onderwijs waarbij we risico 
durven nemen en studenten 
laten kennismaken met de 

echte wereld.”  
Roald Duijff



WAAROM WILLEN WE 
ALLE RISICO’S IN HET 
ONDERWIJS UITSLUITEN? 

“WE HEBBEN 
IEDER ONZE EIGEN PERSOONLIJKHEID, 

TALENTEN, INTERESSES, HOOP, MOTIVATIE, 
SPANNINGEN EN INSTELLING. ER KUNNEN 

OPMERKELIJKE DINGEN GEBEUREN ALS LEERLINGEN 
DE RUIMTE KRIJGEN OM hUN EIGEN INTERESSES 

EN CAPACITEITEN TE ONDERZOEKEN.” 
Robinson, 2015, p. 106



“WE HEBBEN 
IEDER ONZE EIGEN PERSOONLIJKHEID, 

TALENTEN, INTERESSES, HOOP, MOTIVATIE, 
SPANNINGEN EN INSTELLING. ER KUNNEN 

OPMERKELIJKE DINGEN GEBEUREN ALS LEERLINGEN 
DE RUIMTE KRIJGEN OM hUN EIGEN INTERESSES 

EN CAPACITEITEN TE ONDERZOEKEN.” 
Robinson, 2015, p. 106

“We hebben een ongeëvenaarde hoeveelheid comfort om ons heen gerealiseerd. Het is enorm comfortabel op die bank van ons, met een zakje chips en 
een fijn televisieprogramma. Met al dat comfort is er minder noodzaak om de angsten die we niet hebben weggenomen te overwinnen, om onze angsten 
om te zetten in actie. De mogelijkheid is ontstaan om goed te leven met die angsten. Door comfort is er minder urgentie om ze weg te nemen, minder 
reden om risico’s te nemen” (Quakernaat, 2019, p. 101). 

Misschien wel de keerzijde van ons digitale leven? We leven met enorm 
veel comfort en het effect hiervan is dat we het moeilijk gaan vinden 
als iets onzeker wordt. In het boek ‘’ga kathedralen bouwen!’’ beschrijft 
Quakernaat hoe we zijn doorgeslagen in onze controle cultuur. Het 
bouwen van een kathedraal was vroeger een enorm lang leerproces 
van generatie op generatie. Hier ging ontzettend veel fout, maar dat 
nam niet weg dat er fantastische kathedralen werden gebouwd. Als we 
tegenwoordig aan een groot project beginnen, willen we eerst weten: 
wanneer is het af? Hoe ziet het eruit als het af is? Hoe komen we tot 
een sluitende begroting? De essentie van het boek zit ‘m in het stukje 
onzekerheid. We beginnen bijna niet meer aan onzekerheid, we willen 
alles plannen en alles moet kunnen worden gecontroleerd. Quakernaat 
wijst ons er juist op dat er mooie dingen en kansen gaan ontstaan als 
we onszelf meer onzekerheid en minder controle opleggen. Op die 
manier komen leermomenten tot hun recht. Juist problemen kunnen 
creativiteit aanwakkeren in organisaties. Om tegen problemen aan te 
lopen, is het noodzakelijk dat er fouten worden gemaakt 
(Quakernaat, 2019). 

Natuurlijk heb je ook controle nodig, aldus Quakernaat. Zonder contro-
le hadden we geen kathedraal kunnen bouwen. Quakernaat beschrijft 
dit vanuit het verschil tussen zwart en wit. De zwarte kant is de kant 
vanuit de controle: alles wat we kunnen meten en vastpakken. De wit-
te kant bestaat uit o.a. uit bevlogenheid, passie, wil, creativiteit. Hier 
ontstaan de ideeën, concepten en begripsvorming. Om ergens aan te 
kunnen bouwen heb je altijd een mix nodig van beide kanten. 

Volgens Quakernaat zijn we te ver doorgeslagen met onze cultuur waar-
in we alles willen controleren. Biesta beschrijft dat er een toenemende 
behoefte is om onderwijs veilig, voorspelbaar en risicovrij te maken. 
Als onderwijzer kan je zoveel mogelijk de touwtjes in handen houden 
en elk risico uitbannen of je gaat een proces aan waarbij je juist risico 
neemt en onderwijs open houdt. Risico’s die ervoor zorgen dat studen-
ten in aanraking komt met hoe het is om volwassen te zijn. Als we het 
onderwijs open houden, kan er van alles gebeuren.  Onderwijs gaat 
juist bloeien wanneer studenten kansen krijgen en vrij zijn om te ont-
dekken en te ontwikkelen, om op die manier een duurzame toekomst 
op te bouwen (Biesta, 2015). Wanneer een docent studenten ontmoet, 
heeft hij de kans om situaties te scheppen waardoor de ‘’studenten in 
de wereld kunnen komen’’. Hoe kunnen we onderwijs ontwikkelen, 
waarbij we juist studenten leren om te gaan met onzekerheid? 
(Baay & Hofland, 2017). 

“Onderwijs wordt pas prachtig (maar 
niet risicovrij) wanneer studenten de 
kans krijgen vrij te ontdekken en 
ontwikkelen, om zo een duurzame 
toekomst op te bouwen.” 
Biesta, 2015, p. 6

Het huidige onderwijs wijst ons er voortdurend op dat we niet voldoen 
aan verwachtingen. Dit geeft ons vaker een negatief beeld van ons-
zelf dan een positief beeld. Scholen zijn op die manier gebaseerd op 

angst, er mag geen risico worden genomen. Onderwijs dat ons voort-
durend in afgebakende en controleerbare situaties weet te houden. 
Eerder terughoudend, dan vernieuwend. Het probleem is dat je niet 
gestimuleerd kan worden om op verkenning te gaan, reden: hoe be-
oordelen we dat met een cijfer? Van nature zijn mensen leergierig. Maar 
elke achterstand op een vast programma wordt bestraft. Dit is de on-
derbouwing van I.Aberkane. In zijn boek ‘’het vrije brein’’ beschrijft hij 
wat er aan het onderwijs moet veranderen met onderbouwing van de 
nieuwste inzichten uit de neurowetenschap. Volgens Aberkane is ons 
onderwijssysteem niet aangepast op het brein omdat we bij de vorm-
geving van het onderwijs nog niet veel wisten over het brein. Volgens 
Aberkane werken we in het onderwijs naar aangeleerde hulpeloos-
heid, het pygmalion effect en segregatie. Door groepen met hetzelfde 
niveau bij elkaar te plaatsen, breng je juist het niveau omlaag (segrega-
tie). Daarnaast leren we studenten hulpeloosheid aan: we brengen stu-
denten voortdurend in situaties waarop ze zelf geen invloed hebben. 
Juist de wil om te presteren, de can-do mentaliteit moet ontwikkeld 
worden bij studenten. En het derde punt is gericht op de verwachting 
richting studenten. Een leerling presteert goed als je dit ook verwacht 
van je studenten. Aberkande ziet dat er in het onderwijs veel negatief 
wordt gedacht over studenten, het effect hiervan is dat er vervolgens 
ook slecht wordt gepresteerd door studenten. Dit noemen we ook wel 
het pygmalion effect (Aberkane, 2017). 

“HET PROBLEEM IS DAT JE NIET 
GESTIMULEERD KAN WORDEN OM OP 
VERKENNING TE GAAN, REDEN: HOE 
BEOORDELEN WE DAT MET EEN CIJFER?” 
Aberkane, 2017

Waarom hebben we het onderwijs zo ingericht? En naar wat voor on-
derwijs kunnen we transformeren? Sir Ken Robinson schrijft hierover 
in zijn boek ‘’creatieve scholen’’. Het onderwijs zoals we kennen, is ont-
staan tijdens de industriële revolutie. Vanwege technologische innova-
ties konden we goederen en diensten op een andere manier maken of 
aanbieden. Door de industriële revolutie was er meer vraag naar mas-
saonderwijs. Mensen moesten passen in de strak georganiseerde sys-
temen van productiewerk. Nu leven we in een tijdperk waarin we niet 
precies weten hoe de toekomstige banen eruit zien. Veel onderwijssys-
temen zijn nog ontworpen op de principes van het oude systeem (Ro-
binson, 2015). Volgens Robinson vraagt dit om andere vaardigheden. 
Ook wel 21e -eeuwse vaardigheden genoemd. Robinson pleit voor on-
derwijs vanuit drie thema’s (Robinson, 2015):
 
1. Interdisciplinaire thema’s: financieel inzicht, burgerschapsvor-

ming en milieu. 
2. Leervaardigheden: creativiteit en innovatie, kritisch en problee-

moplossend kunnen denken, en communicatie en samenwerken.  
3. Leven en loopbaan: flexibiliteit en aanpassingsvermogen, initiatief 

en onafhankelijkheid, sociale en interculturele vaardigheden, pro-
ductiviteit en aansprakelijkheid, en leiderschap en verantwoorde-
lijkheid. 



Thema’s waarbij studenten vanuit een brede benadering, naast het 
kwalificeren voor een diploma, in aanraking komen met persoonsvor-
ming, een visie waarop ook Biesta aanstuurt (Biesta, 2015). Binnen ROC 
Friese Poort krijgt de theorie van Biesta of de kijk van Robinson beteke-
nis in de vorm van ‘’Brede Vorming’’. Brede vorming bestaat uit drie as-
pecten; subjectiviteit, socialisatie en kwalificatie. De term kwalificatie is 
vooral gericht op het verwerven van kennis, vaardigheden en houding, 
met als doel participatie op de arbeidsmarkt. Socialisatie is hoe studen-
ten via het onderwijs in aanraking komen met bestaande tradities, de 
praktijk, manieren van doen en manieren van zijn. Subjectiviteit, ook 
wel persoonsvorming genoemd, richt zich op hoe de student als vol-
wassene in de wereld komt (Biesta, 2015). 
 
Binnen de scholen is het vaak de gewoonte om de dingen te doen, zo-
als we altijd al deden. Lesgeven per niveau, alle lessen duren even lang 
en we knippen alles in bepaalde vakken. Zodra een student in de flow 
zit tijdens een lesuur op maandagmorgen, zal die moeten wachten tot 
de week daarna bij het volgende lesuurtje. De standaardisering van on-
derwijs waarbij we werken vanuit centraal gestelde eisen en toetsen. In 
Finland krijgen docenten, naast een standaard basispakket van vakken, 
veel speelruimte om het onderwijs zelf in te richten. Hierbij wordt veel 
aandacht aan creativiteit en persoonsvorming besteed 
(Robinson, 2015). 

Wat als we het onderwijs eens vergelijken met het theater, aldus Robin-
son. Wat kun je weglaten, zonder dat het geen theater meer is. Alles, 
behalve het publiek en de acteur. De relatie tussen het publiek en de 
acteur is het allerbelangrijkste, zonder dat geen theater. In het onder-
wijs is dit hetzelfde, je zou alles kunnen weglaten, behalve de relatie 
tussen student en docent. Dit is een voorwaarde voor goed onderwijs 
(Robinson, 2015 ). Wat als je het onderwijs opnieuw gaat bouwen? Wat 
zou je dan willen meenemen en wat zou je dan willen slopen? Volgens 
Quakernaat is het belangrijk om eerst te slopen en dan te gaan bouwen 
(Quakernaat, 2019). 

Vanuit verschillende teams binnen ROC Friese Poort zijn ontwikkelin-
gen gaande op het gebied van onderwijsvernieuwingen. Aanleiding 
hiervoor is de nieuwe besturingsfilosofie; van ‘’regel naar principe 
gestuurd’’ en ‘’versterken professionele ruimte van teams’’. Dit bete-
kent dat niet de organisatie stuurt, maar de teams aan zet zijn, zodat 
er sneller beslissingen gemaakt kunnen worden. Deze nieuwe bestu-

ringsfilosofie heeft volgens ROC Friese Poort te maken met sterke ver-
anderingen in het werkveld en een groeiende behoefte aan zin- en be-
tekenisgeving. Daarnaast ziet ROC Friese Poort dat toekomstbestendig 
onderwijs alleen maar vormgegeven kan worden aan de hand van co 
creatie met het bedrijfsleven (ROC Friese Poort, 2017).

Ook binnen het beleidsplan van ROC Friese Poort wordt aangehaald 
dat we in een wereld leven waar veranderingen erg snel gaan. Naar 
mijn mening kan je studenten alleen maar leren omgaan met verande-
ring, als we de wereld naar de school toe halen. En dit betekent dat we 
onderwijs of onderwijsvernieuwingen niet altijd van te voren kunnen 
plannen, maar dat we erin moeten springen om te ontdekken wat die 
veranderingen betekenen. Studenten, maar ook docenten. Binnen ons 
team zie ik daar ook verschillen in. Als we aan iets nieuws beginnen, 
zoals het implementeren van een nieuwe vergaderstijl, dan zijn er ver-
schillende behoeftes om het nieuwe eigen te maken. Een aantal colle-
ga’s willen van te voren een training en een aantal collega’s die willen 
direct beginnen en zien de ervaring als leren. 

Om innovatie te creëren binnen organisatie heb je een probleem no-
dig. Een probleem zorgt ervoor dat je echt moet innoveren, je kan niet 
meer anders (Quakernaat, 2019). Ook zie je vaak in het onderwijs terug-
komen, dat teams zich een dag laten inspireren of trainen. Alle lessen 
worden eruit gehaald, om vervolgens met elkaar inspiratie op te doen 
of van elkaar te leren. Als we naar wetenschappelijk onderzoek kijken 
over leren, dan is dit niet de goede manier om daadwerkelijk te leren. 
Een training verspreiden over verschillende periodes zorgt er namelijk 
voor dat het geleerde langer beklijft, als je daar een langere tijd mee 
bezig bent en af en toe onderbrekingen inbouwt 
(Sumeracki & Weinstein, 2019).

Kunnen we studenten (en docenten) loslaten en er op vertrouwen dat 
het goed komt? Ik geloof in het leren door te doen, leren moet een 
actief proces zijn, waarbij je door ervaringen verbeteringen kan aan-
brengen. We zagen het aan het begin van dit artikel, kinderen zonder 
enige ervaring met een computer, leren van en met een computer. Vol-
gens Robinson moeten we studenten daarom meer ruimte geven: ‘’we 
hebben ieder onze eigen persoonlijkheid, talenten, interesses, hoop, 
motivatie, spanningen en instelling. Er kunnen opmerkelijke dingen 
gebeuren als leerlingen de ruimte krijgen om hun eigen interesses en 
capaciteiten te onderzoeken’’ (Robinson, 2015).

Wat doen we met talent in de klas?
Joe, the Doodle Boy bleef maar tekenen in de 
klas. Joe is heel goed in doodle, maar daar was 
op school toch echt geen ruimte voor. Hij moest 
stoppen met doodle. Een restaurant zag wel wat 
in zijn tekenkunsten en bood hem een complete 
muur aan. Wat doen we met talent in de klas? 
Omdenken gaat uit van de strategie van het be-
krachtigen, wat kan je goed en hoe kan je dit 
versterken? 
Omdenken, 2019



“we call upon the people
People have this power

The numbers don’t decide
Your system is a lie.”  

Radiohead - The Numbers



Wat is voor jou het doel van Onderwijs?  
‘Ik wil studenten binnen de opleiding handvaten kunnen geven waar-
mee ze verder kunnen in hun toekomstig beroep of opleiding. Dan 
hoop ik dat ze ergens terechtkomen waarbij ze hun eigen talenten 
kunnen ontdekken en ontwikkelen. Dit doe ik door verschillen vormen 
van lessen aan te bieden. Door een mix van verschillende stijlen komen 
studenten in aanraking met hun eigen talenten. Denk hierbij aan het 
organiseren van sportverkiezingen, het opzetten van de hutspot battle, 
een eigen magazine en het project wat we onlangs deden met ‘’Uit je 
Regio’’.’

Je geeft aan dat studenten hun eigen talent moeten ontdekken, 
hoe stimuleer je dat? 
‘Ja, studenten komen binnen bij de opleiding en hebben gekozen voor 
een bepaalde richting. Bepaalde basistalenten hebben ze daarom ook 
al. Als iemand niet creatief is, dan is het lastig om te beginnen aan de 
opleiding. Dit zit al een beetje in de student. Door ze uit te dagen in 
verschillen lessen en projecten stimuleren we de studenten om met 
hun eigen talenten bezig te gaan. Neem bijvoorbeeld de Hutspot Bat-
tle . Alle taken worden opgenoemd en studenten kunnen binnen het 
project kijken wat het beste bij ze past. Een groepje gaat bezig met 
sponsoren zoeken en een andere groepje gaat bijvoorbeeld bezig met 
de vormgeving van een logo. Op die manier zoek je samen met de stu-
dent naar de talenten en de punten waarin ze kunnen verbeteren. In 

dat stukje geef ik ze vrijheid, ze mogen binnen het project zelf kiezen 
wat bij hun past. Ik probeer ze daar niet in te duwen, maar stimuleer 
mijn studenten: ‘’probeer het eens, ga eens kijken of die taak bij je past’’.’ 

En heb je dan wel eens meegemaakt dat studenten dan in dat pro-
ject zitten en dat ze dan de verkeerde keuze hebben gemaakt? 
Krijgen ze dan de vrijheid om iets anders te kiezen? 
‘Ja, dit maak ik wel eens mee. Ze komen er dan in het project achter 
dat ze de verkeerde keuze gemaakt hebben. Ik ben van mening dat ze 
ergens voor hebben gekozen en dat ze dit dan ook moeten afmaken. 
Uiteindelijk leren ze voor de volgende keer dat ze bewust over hun keu-
ze mogen nadenken.’

Je geeft dus aan dat je het belangrijk vindt dat studenten bewe-
gingsvrijheid krijgen binnen een project, zodat ze hun eigen talen-
ten kunnen ontwikkelen. Vindt jij dat het onderwijs, hoe we dat nu 
inrichten, ook bijdraagt aan talentonwikkeling? 
‘Nee, niet altijd. Ik merk in het team waarin in lesgeef, dat we heel erg 
gehecht zijn aan lesmethodes. En dat het soms lastig is om van bepaal-
de lesmethodes af te wijken. Zelf ervaar ik wel vrijheid om buiten de 
lesmethodes te werken. Als ik iets wil, dan voel ik daar alle vrijheid voor 
binnen het team en van mijn collega’s binnen de afdeling M&C. Maar 
het starten van overstijgende projecten ervaar ik zelf als lastig. Vaak liep 
het project dan niet, studenten waren er niet aan gewend en collega’s 

“MEER REAL LIFE PROJECTEN IN HET ONDERWIJS” 
FRONIEK TESSELAAR OVER HET LEREN voor morgen

In gesprek met Froniek Tesselaar, docent marketing en communicatie (M&C) bij de afdeling Economie & Ondernemen. Met haar ga in gesprek over de 
ontwikkelingen binnen het team, haar visie op leren en hoe we dit in de toekomst kunnen bereiken. 



hadden niet gelijk de feeling om dit type onderwijs aan te bieden. Dit 
kost mij veel energie en dan focus ik mij liever op m’n eigen opleiding. 
Het mooie aan onderwijs met externe opdrachtgevers, is dat de feed-
back veel meer betekenis geeft. Laatst hadden we een project met een 
echte opdrachtgever. In de meeste projecten hebben we altijd een aan-
tal studenten die het altijd tip top in orde hebben. Verslag is mooi inge-
bonden en de presentatie is top. De opdrachtgever stond voor de klas 
en zei: ‘’kijk jongens, zo hoort het. Ik kom vanuit extern en hier wordt ik 
vrolijk van’’. Dit komt toch wel even binnen bij diegene die het niet zo 
goed hadden gemaakt.’ 

Wat moet de student van morgen leren? 
‘Ik vind dat de student van morgen altijd gestimuleerd moeten worden 
om nieuwsgierig te zijn en te blijven. Daarnaast is het van belang dat 
studenten gestimuleerd worden om verantwoordelijkheidsgevoel te 
hebben, voor jezelf en voor de omgeving. Als er geen nieuwsgierigheid 
meer is, dan is het leren eigenlijk ook niks aan.’

En hoe doe je dat?
‘Dat begint eerst in mijn lessen. Door altijd de theorie met de praktijk 
te verbinden, merk ik dat studenten nieuwsgierig worden en dat ze 
vragen gaan stellen. Daarom koppel ik ook altijd een opdracht aan de 
theorie. En wat mij de laatste tijd opvalt is dat studenten die echte ‘’real 
life’’ projecten doen, veel gemotiveerder zijn dan bij gesimuleerde pro-
jecten. Momenteel werken ze zes uur per week aan een gesimuleerd 
project. Je merkt dat ze er geen bal aan vinden en dat het niet aan-
zet tot leren. En als ik dit dan vergelijk met het project waarbij ze met 
echte opdrachtgevers werken, zit daar een wereld van verschil in. In de 
real life projecten zie ik zo’n verandering bij studenten. Ze voelen eigen 
verantwoordelijkheid, ze komen afspraken na, maken verbinding met 
mensen buiten de school en ze houden elkaar op de hoogte. Dat vind 
ik zo mooi om te zien.’

“IN REAL LIFE PROJECTEN ZIE IK ZO’N 
VERANDERING BIJ STUDENTEN. ZE VOELEN EIGEN 
VERANTWOORDELIJKHEID, ZE KOMEN AFSPRAKEN 
NA, MAKEN VERBINDING MET MENSEN BUITEN DE 
SCHOOL EN ZE HOUDEN ELKAAR OP DE HOOGTE. 
DAT VIND IK ZO MOOI OM TE ZIEN.” 

Zou je ook meer naar het ‘’real life’’ projecten willen? 
‘Het lastige hier van is dat je niet altijd real life projecten kan aanbieden. 
Je hebt niet altijd voldoende opdrachtgevers, dus daar moet een goe-
de wisselwerking in komen. Er zal voldoende aanbod moeten zijn om 
dit onderwijs te kunnen aanbieden.’

En hoe denk jij dat het komt dat studenten bij een gesimuleerd 
project niet voldoende gemotiveerd zijn? 
‘Puur omdat het niet echt is. Het is geen echte situatie, ze kunnen lezen 
dat het fictief is. En misschien wel de tijd die er op zit. Ze krijgen hier 
zes uur in de week les in. Studenten worstelen zich door die uren heen.’ 

Wat versta jij onder leren? 
‘Nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkelen door middel van kennis-
overdracht, dingen waar te nemen en te ervaren. Het zou mooi zijn als 
deze drie aspecten in balans zijn. Studenten moeten niet alleen maar 
kennisoverdracht krijgen; ik vind het ook belangrijk dat studenten le-
ren door dingen te ervaren en zelf te doen.’ 

Zit er voor jou ook een verschil tussen leren en presteren? 
‘Ja en nee. Met presteren laat je zien wat je kunt. De student laat zien 
hoe die dingen onder de knie heeft gekregen. Wij kunnen dan zien wat 
ze weten en wat ze kunnen. Door middel van een presentatie, toets 
of iets wat ze moeten opleveren, kan een docent concrete feedback 
geven. En die feedback is dat ook weer een vorm van leren. Een pres-
tatiemiddel heb je nodig om te kunnen leren. Ik merk wel dat ze met 
alles wat ze doen de vraag stellen: krijgen we hier ook een cijfer voor? 
Dan denk ik toch, dat ze vanuit thuis hebben meegekregen, dat alles 
wat je doet voor een cijfer is. Studenten ervaren zelf altijd een soort 
prestatiedruk.’

Dat is wel interessant. Net hadden we het over een real life project 
waarin studenten motivatie lieten zien. Is dat omdat het voor een 
cijfer is of heeft dat een andere reden?
‘Nee, dat komt omdat het leuk is. In dat hele project is het cijfer eigenlijk 
nooit aan de orde gekomen. Maar welke vorm je dan ook doet, dan is 
altijd de vraag, krijgen we hier een cijfer voor? Dat is toch gek. Waar ligt 
dat dan aan? Je kunt het de studenten ook niet kwalijk nemen, omdat 
het onderwijs dat eigenlijk zelf heeft gecreëerd.’ 

Wat versta jij onder brede vorming met betrekking tot leren? 
‘Een stukje ondernemendheid en flexibiliteit. En daarnaast ook dat stu-
denten zelfstandig leren werken. In een levensecht project komt dit 
veel meer naar voren dan een gesimuleerd project. In een gesimuleerd 
project komen ze bijna niet in aanraking met brede vorming.’

Zou je daarom ook meer levensechte projecten met studenten 
willen?  
‘Ja, eigenlijk wel. Ik merk aan mijzelf dat het heel veel energie kost als 
studenten met een gesimuleerd project bezig zijn. Het liefst zou ik 
willen dat mijn studenten een echt evenement in de beroepspraktijk 
organiseren. Maar dat kan niet altijd. We hebben niet altijd de moge-
lijkheden. We hebben nog meer contact met het bedrijfsleven nodig. 
Een linkende factor die vragen inventariseert vanuit het bedrijfsleven 
en bedrijven koppelt aan projecten binnen het onderwijs.’

“WE HEBBEN NOG MEER CONTACT MET HET 
BEDRIJFSLEVEN NODIG. EEN LINKENDE FACTOR 
DIE VRAGEN INVENTARISEERT VANUIT HET 
BEDRIJFSLEVEN EN BEDRIJVEN KOPPELT AAN 
PROJECTEN BINNEN HET ONDERWIJS.” 
En als laatste vraag; wat zou jij willen veranderen of willen 
oppakken? 
‘Het hybride leren. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de afdeling zorg, die 
hebben met het Talma Hof mooie afspraken, geven daar les en studen-
ten zijn gelijk in de praktijk. Dan denk ik waarom kunnen wij, samen 
met handel, zoiets niet oppakken? Waarbij we een mix van bedrijven 
creëren waar we met studenten kunnen zitten en direct, op de plek zelf, 
in de praktijk leren. Dat zou fantastisch zijn. We zijn ten slotte een be-
roepsopleiding. Het zou heel gek zijn als studenten drie jaar lang in de 
schoolbanken zitten.’
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Wat is voor jou het doel van onderwijs? 
‘Het doel van onderwijs is voor mij het ontwikkelen van kwaliteiten 
bij studenten. Maar dit begint allereerst met het weten wat ze moeten 
ontwikkelen. Dit is noodzakelijk, studenten zullen zichzelf eerst moe-
ten leren kennen. Wie ben ik? Als onderwijs zullen we studenten moge-
lijkheden moeten aanrijken om kwaliteiten te ontdekken, daarna pas 
mogelijkheden aanbieden om kwaliteiten te ontwikkelen. Daarnaast 
vind ik het ook van groot belang dat studenten iets doen wat dichtbij 
hun ligt. Zo sprak ik laatst een student die heel graag landbouw wilde 
gaan doen. De student zei tegen mij ‘’Ik wacht nog even, eerst maar 
mijn diploma halen’’. Waarom!? Ga iets doen wat je nu leuk vindt. We 
moeten echt aansturen op wat studenten leuk vinden waar hun inte-
resse ligt, iets wat bij hen past.’

Kan dit altijd in het onderwijs?  
‘Nee, zeker niet. We werken met diploma’s en we hebben te maken met 
de eisen van het beroep. Er zit altijd een spanningsveld tussen datge-
ne waar een student wel of niet goed is. De vraag is in hoeverre je dit 
kan compenseren? Kunnen we iemand afleveren die heel sterk is in een 
bepaalde vaardigheden, maar in een andere vaardigheden iets tekort 
komt? Dit is moeilijk op te bepalen. Maar toch denk ik, dat er aan een 
diploma soms eisen hangen waarvan ik denk, tja moet dat allemaal? 
Moet je alles goed kunnen? Ik geloof dat de student niet alles hoeft te 
kennen of te kunnen, maar dat de student wel verbinding kan blijven 
zoeken met mensen. Hierdoor ga je kennis om je heen verzamelen. Ik 
doe mijn belastingaangifte ook niet zelf, dit laat ik doen, door iemand 
die daar verstand van heeft.’

“IK GELOOF DAT DE STUDENT NIET ALLES 
HOEFT TE KENNEN OF TE KUNNEN, MAAR DAT 
DE STUDENT WEL VERBINDING KAN BLIJVEN 
ZOEKEN MET ANDERE MENSEN. IK DOE MIJN 
BELASTINGAANGIFTE NIET ZELF, DIT LAAT IK DOEN 
DOOR IEMAND DAAR VERSTAND VAN HEEFT.” 

‘School is niet voor alle studenten geschikt. Sommige studenten 
moet je direct in de praktijk plaatsen. En dit vergt een bepaalde mate 
van vertrouwen in je studenten, het komt heus wel goed met zulke 
studenten. Je kan als docent voor de klas staan en vertellen, ‘’jongens 
dit zijn de eisen en de opdrachten’’ of je gaat met ze in gesprek, ‘’wat 
wil je nu echt? Welke keuzes durf je nog niet te maken?’’ Vanuit huis 
krijgen we mee dat we ook keuzes moeten maken die voor de ander 
leuk moeten zijn. Durf je ook keuzes te maken die echt bij je passen, 
waar de ander misschien minder blij mee is?’

Waarom is dat zo belangrijk?  
‘Als studenten niet willen leren, dan zit daar vaak iets achter. Ik ga dan in 
gesprek met de student over wat hem beweegt. Waarom doe je dingen

zoals je die doet? Waarom ga je naar deze school of opleiding? Dit heb 
je eerst nodig, voor dat de student een lerende houding kan komen.’

We hebben het gehad over jouw kijk op onderwijs, maar wat moet 
de student van morgen eigenlijk leren of kunnen? Is dit veranderd 
ten opzichte van vroeger?  
‘Vroeger moesten mensen ervoor zorgen dat ze brood op de plank 
hadden. Nu gaat dit anders, door technologie gaat dit veel sneller en 
gemakkelijker. Mijn vader heeft nog paard en wagen meegemaakt, 
mijn moeder schreef een brief naar vrienden in Nieuw Zeeland en 
kreeg pas drie weken antwoord, mijn oma is geboren in 1901, er was 
nog geen vliegtuig en we waren nog niet op de maan geweest. Moet 
je eens kijken wat er in die tussentijd allemaal veranderd is, dat is niet 
normaal. Ontwikkelingen gaan zo snel.’  

En wat betekent dit dan voor het leren van morgen?  
‘Wat we met z’n allen moeten leren, noem ik altijd het ‘’grote genoeg’’, 
wanneer is het genoeg? Wanneer zijn mensen tevreden? Economie 

“VERBINDING ZOEKEN IS VOOR MIJ LEREN” 
VINCENT BERGHUIS OVER HET LEREN voor morgen

In gesprek met Vincent Berghuis, docent rekenen en trainer brede vorming op ROC Friese Poort. Daarnaast is Vincent ook lange tijd actief geweest als 
leerkracht op een basisschool. Met Vincent ga ik in gesprek over het doel van onderwijs en hoe hij kijkt op het leren binnen de organisatie. 



moet altijd per definitie groeien. Als ik morgen een nieuwe wasmachi-
ne nodig heb, dan komt die direct binnen. En als ik daar dan over lees, 
wat we allemaal nodig hebben om die 24uurs economie draaiende te 
houden, dan denk ik: zijn mensen daar wel voor gemaakt? Wordt ie-
dereen en alles er beter van? Mensen zoeken een kick, weten uit gek-
kigheid wat ze niet meer moeten doen. Ze springen uit vliegtuigen, 
bungee jumpen en dan hebben ze de kick, en dan? Waar worden men-
sen nou daadwerkelijk gelukkig van? Dat vind ik interessant om met 
studenten te bespreken. En op die leeftijd is dat hartstikke moeilijk, dat 
moet ook groeien. Ik wandel nu veel, en dat vind ik prima. Terwijl ik dit 
vroeger met mijn ouders echt niet leuk vond. Na verloop van tijd kom 
je er steeds meer achter wie je wil zijn. En daar moeten we het in het 
onderwijs meer over hebben. Het is een ontdekkingsreis om er achter 
te komen wat je daadwerkelijk leuk vindt. Vroeger, was ik precies het-
zelfde als mijn studenten. Ik dronk ook weleens een biertje teveel. En 
door dat te vertellen aan mijn studenten kan ik op een gelijkwaardige 
manier met ze in gesprek en mijn ervaringen met ze delen.’   

Je wilt dus meer aandacht besteden aan de vorming van de mens 
en aan duurzaamheid. Maar wat versta jij eigenlijk onder leren?  
‘Leven. Leven is leren. Door te leven leer je.’ 

En dat ‘’leven’’ doen we dat dan ook genoeg op school?  
‘We denken nog teveel in hokjes. Kijk eens naar de school. De school 
bestaat uit bijna identieke hokken, bijna identieke indelingen. En toch 
zit onze hele maatschappij in ons gebouw. In het TRC (taal en reken-
centrum) komen we door het hele gebouw. Zodra we door het gebouw 

lopen is het grappig om te zien dat er overal een andere sfeer hangt. Op 
de eerst verdieping ruik je shampoo bij de afdeling UV (uiterlijke ver-
zorging) en op de begane grond is het eerst wat je ruikt: olie, metaal en 
las damp. Dat vind ik zo mooi aan onze school. We hebben de verschil-
len van onze maatschappij in huis. En daar zit juist ons leermoment. We 
moeten veel meer de verbinding met elkaar gaan zoeken. Verbinding 
zoeken is voor mij echt leren. Maar we houden vaak vast aan het oude. 
Een lesrooster, tja ik werk van acht tot vijf en mijn baas is dan tevreden. 
Kan dat niet anders? Waarom houden we zo vast aan oude patronen?   
Ik vind het toffe aan het MBO, dat ik jong volwassenen kan aanspreken 
op hun verantwoordelijkheid. Ze komen hier als puber binnen en ko-
men hier omdat het moet. En als ze hier dan weggaan, komen ze op de 
arbeidsmarkt. En dan die verandering, van “oké, ik heb iets te kiezen en 
ik ben verantwoordelijk voor bepaalde zaken.” Dat gaat met vallen en 
opstaan. Dit vind ik heel belangrijk. Ik heb liever dat je een paar keer 
valt, paar keer stil ligt en dan de vraag stelt: welke kant ga ik nu op? Het 
vallen is ook leren. In het onderwijs moet je ruimte creëren om fouten 
te kunnen maken. En dat is lastig, in onze maatschappij moet alles per-
fect zijn.  
We hebben allemaal wel eens een mindere dag, dat hebben onze stu-
denten ook. Als die hele week of een hele maand een aaneenschake-
ling is van ellende, dan kan school ook een rustplaats zijn voor studen-
ten. En als er op school dan gelijk wordt gezegd, nou ben je nu alweer 
te laat!? En ga nou eens zitten! Wat wordt die student daar nou beter 
van? Niets.

“WE HEBBEN ALLEMAAL WEL EENS EEN MINDERE 
DAG, DAT HEBBEN ONZE STUDENTEN OOK. 
ALS DIE HELE WEEK OF EEN HELE MAAND EEN 
AANEENSCHAKELING IS VAN ELLENDE, DAN KAN 
SCHOOL EEN RUSTPLAATS ZIJN VOOR STUDENTEN. 
EN ALS ER OP SCHOOL DAN GELIJK WORDT 
GEZEGD, NU BEN JE NU ALWEER TE LAAT!? EN 
GA NOU EENS RUSTIG ZITTEN! WAT WORDT DIE 
STUDENT DAAR NOU BETER VAN? NIETs!” 

Ik vind dat ons vak bestaat uit het creëren van een beweging bij de stu-
denten. Wat kom je hier eigenlijk doen hier op school? Waarom kies je 
voor onze school? Ze moeten ontdekken wie ze zijn, voordat ze weten 
wat ze willen.’ 

Hoe vind jij de balans tussen leren en presteren op school?  
Kijk onze handbalsters zijn nu wereldkampioen. En dat is een prestatie 
van formaat. Een hoger doel voor dit team is er niet. De handbalsters 
gaven aan dat hierbij het verliezen noodzakelijk was. En dat hebben ze 
in de afgelopen jaren ook veel meegemaakt. Blijkbaar heeft een mens 
ook teleurstelling en tegenslag nodig om te bereiken wat die werkelijk 
is. Uiteindelijk bepaal je je eigen prestatie. Jij gaat iets aan. Je hebt een 
doel en daarmee ben je gelijk aan het leren.  
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In dit artikel wil ik je meenemen in mijn visie. Gebaseerd op authentiek 
leren, oftewel levensecht leren. Een kijk op leren die bestaat uit Learn-
ing by Doing, leren door te doen en te ervaren. In dit artikel ga ik in op 
de innovatieslag waarmee we bij de opleiding Retail & Commercie in 
2018 zijn begonnen. Een breed en modulair curriculum waarbij studen-
ten gezamenlijk werken aan probleemgestuurde praktijkopdrachten 
uit de beroepspraktijk.  

“WIJ CREËREN EEN HYBRIDE LEEROMGEVING 
WAARBIJ STUDENTEN LEVENSECHT LEREN IN EEN 
REALISTISCHE PRAKTIJKOMGEVING. DIT UIT ZICH 
IN PROBLEEMGESTUURDE PRAKTIJKOPDRACHTEN 
WAARBIJ KENNIS WORDT TOEGEPAST. 
sTUDENTEN CREËREN VAARDIGHEDEN, 
HOUDINGEN EN PERSOONLIJKE EIGENSCHAPPEN 
OM ZICH STAANDE TE HOUDEN IN EEN SNEL 
VERANDERDE WERELD VOL NIEUWE INNOVATIE EN 
TECHNOLOGIEËN.” 
Team Handel & Ondernemerschap,  2017 

In 2017 begonnen we voor het eerst na te denken over 
onderwijsverandering. Ik zie ons nog zo staan bij het teambord: wat 
voor opleiding willen we zijn? Waar krijgen we energie van? Twee 
jaar later zitten we volop in de nieuwe vorm van onderwijs en zullen 
we moeten nadenken over de volgende stappen. Eigenlijk is de 
onderwijsinnovatie ontstaan uit een probleem: hoe gaan we om met de 
dalende studenten tekorten? Het probleem bood een mooie kans om 
eens te kijken naar hoe we het onderwijs konden transformeren naar 
een curriculum waar we gezamenlijk energie van krijgen. We kozen 
voor een modulaire opleiding waarbij niet de vakken centraal stonden, 
maar thema’s. Thema’s waar studenten gezamenlijk in coachgroepjes 
en scrum aan levensechte praktijkopdrachten zouden gaan werken en 
waarbij de beroepspraktijk centraal staat. Onderwijs waarbij studenten 
zowel vaardigheden als toegepaste kennis nodig hebben. Niet meer 
werken in lessen, maar in dagdelen en workshops die betekenis geven 
voor de opdracht waaraan ze werken.

Een nieuwe visie op onderwijs die naar mijn mening het beste uit 
studenten kan halen. Studenten worden op basis van vertrouwen 
meer losgelaten. Dit vraagt een andere rol van de docent; een docent 
die coacht en aanstuurt op het leerproces. Dit roept weerstand op, 
weerstand die gaat over examinering en beoordeling. Hoe borg je de 
kwaliteit? Hoe beoordeel je een individuele student? Ik denk dat deze 

discussie ontstaat omdat we in het onderwijs te veel de focus hebben 
op het eindresultaat. We kunnen dan een vinkje zetten en check… we 
hebben een cijfer in het systeem. Zijn we dan bezig met leren of zijn we 
dan bezig met presteren? Wat als we stoppen met cijfers en we gaan 
ons meer focussen op feedback? Wat zou er dan gebeuren? Wat als we 
studenten, zoals Robinson al aangaf, meer ruimte gaan geven? Wat 
gaat er dan gebeuren? 

Voor mij kwamen er antwoorden tijdens de inspiratiemiddag op 
het NHL. Een inspiratiemiddag met de titel: leren of presteren. Mijn 
interesse was gewekt. Sluijsmans, lector “professioneel beoordelen” 
gaf een lezing over de cijfercultuur in het onderwijs. In het onderwijs 
is een cultuur ontstaan waarbij presteren belangrijker is geworden 
dan leren. Hoe kan het zo zijn dat een student nog steeds trillend bij 
een eindexamen zit? In een formatieve cultuur zet je toetsen in om 
studenten verder te helpen en feedback te geven zodat de student 
weer vooruit kan. Sluijsmans pleit voor een meer ceremonieel 
karakter van eindexamens in plaats van summatieve kennistoets. 
Een ceremonieel karakter waarbij de student zijn leerproces kan 
laten zien. Een summatieve cultuur mondt vaak uit in een constante 
voorbereiding op een examen. De constante voorbereiding zorgt 
ervoor dat we studenten gaan bijscholen en gaan trainen op examens. 
Het effect hiervan is dat uiteindelijk de norm omhoog gaat en dat de 
druk nog meer bij de student wordt gelegd. Leren is juist bedoeld voor 
de lange termijn; in het onderwijs doen we vooral aan weten, zweten 
en vergeten (vooral gericht op de korte termijn). We moeten zoveel 
mogelijk toetsen, aldus Sluijsmans, maar wel met een doel. Een doel 
om zelfregulatie bij studenten te bevorderen. Een visie die pleit voor 
een leer-cultuur in plaats van een toets-cultuur (Sluismans, 2019).

Veel docenten en studenten zijn het erover eens: er wordt teveel 
getoetst in het onderwijs (Remie & Huygen, 2019). Docenten zien 
toetsen als een manier om studenten bij de les te houden. Ook ouders 
geven druk op het systeem. Een school die was gestart met formatief 
toetsen, kregen na zeven weken verontrustende berichtjes of het wel 
goed ging met de studenten. Ze kregen namelijk geen cijfers te zien 
in Magister. Er is lastig om zomaar uit de cijfercultuur te stappen, we 
zijn het gewend. Volgens Martijn Leenknecht, onderwijskundige, 
moet er een feedbackcultuur ontstaan. Een feedbackcultuur waarin 
studenten horen wat ze goed doen en wat ze nog kunnen verbeteren. 
Ook zijn er scholen die beginnen met meer tussentijdse toetsen, zodat 
studenten niet alles op het allerlaatste moment hoeven in te leveren. 
Op die manier creëer je meer rust en gaan studenten eerder aan de slag 
(Remie & Huygen, 2019).

Formatief toetsen is een toetsvorm die niet de kennis van dat moment 
test, maar de ontwikkeling van de student ten opzichte van zijn of 
haar eerdere capaciteiten staat centraal (Remie & Huygen, 2019). Dit 
is een vorm die rekening houdt met verschillen tussen studenten. Is 
dat niet meer een visie die past bij het beste uit de student halen? In 
het boek ‘’what does this look like in het classroom’’ is wetenschappelijk 
onderzoek gedaan naar het beoordelingssysteem zoals we die kennen 

VAN EXAMENTRAINING NAAR LEVENSECHT LEREN 
In het onderwijs zijn we teveel gefocust op het geven van examentraining. We geven een vak, studenten leren voor een examen en met een cijfer laten 
we zien of de student wel genoeg heeft geleerd. Ik hoop dat we in de komende jaren op een andere manier kunnen denken en veel meer het leren naar 
boven halen bij de studenten. Wat willen we nou echt bereiken met onze studenten? Volgens mij geeft het visiedocument van ROC Friese Poort een mooi 
antwoord: wij garanderen dat studenten bij ons het beste uit zichzelf kunnen halen: passende leerroute bij talen en drijfveren. Passende begeleiding en 
maatwerk en hebben aandacht voor brede persoonsvorming. Is het zo dat we in ons huidige onderwijssysteem of curriculum het beste uit onze student 
halen? Ik denk dat we nog een slag moeten maken om deze visie te realiseren. 



in het onderwijs. Het probleem is dat het beoordelen langzamerhand 
een oordeel is geworden. Een oordeel wat resulteert in een cijfer. Een 
student kan zich niet meer verbeteren, maar wordt gelijk beoordeelt 
op het eindresultaat. Feedback is meer een instrument geworden om 
te bekijken wat de student mist, in plaats van waar het eigenlijk om 
draait: hoe kan de student zijn toekomstige leren verbeteren? Het is 
niet zo dat we moeten stoppen met toetsen. Toetsen hebben name-
lijk een enorme kracht op het leren van de student; hij moet namelijk 
kennis ophalen uit het lange termijn geheugen. Maar het probleem is 
dat we vervolgens niks doen met de uitslag van de toets. We geven 
terug hoeveel fouten de student heeft en dat die beter moet leren (en 
krijgt een cijfer). De beste persoon om een toets na te kijken, is de stu-
dent zelf. Het voordeel hiervan is dat de student zelf onderzoekt wat hij 
goed en fout gedaan heeft. Het grootste leermoment is voor studenten 
wanneer ze dachten dat een antwoord goed was, maar dat later blijkt 
dat het antwoord fout was. Dit heeft een enorme impact op de veran-
dering in de manier van denken van de student. 
(Hendrick & Macpherson, 2017).

Wat er kan ontstaan in een examencultuur is dat studenten nog even 
snel het boek of aantekeningen gaan lezen. Je leert voor de korte ter-
mijn en dit is niet effectief. Het is veel effectiever om jezelf te toetsen; 
leerlingen worden gedwongen om informatie die ze eerder hebben 
geleerd, terug te halen uit het lange termijn geheugen. Laat studenten 
bijvoorbeeld alle studiematerialen aan de kant leggen om ze vervol-
gens te laten opschrijven wat ze nog weten van de theorie. Zo kunnen 
ze de informatie beter en langer onthouden omdat ze actief bezig mijn 
herinneren van de stof. Belangrijk is om studenten open en korte vra-
gen te laten beantwoorden, dit is effectiever dan een multiple choice 
toets.  Studenten leren vaak hard voor een examen en onthouden de 
stof alleen voor het examen. Oefenen en onderbrekingen zorgen er-
voor dat de stof langer beklijft. Studenten die weken voor het examen

oefenen met de leerstof, halen betere resultaten op de lange termijn. 
Deze vorm wordt spaced practice genoemd en bevestig dat het op-
knippen van leren in korte stukjes werkt. Een andere effectieve manier 
is door studenten actief vragen te laten stellen over de leerstof en uit-
leg te geven (Sumeracki & Weinstein, 2019). 

“WE COULD MARK EVERYTHING YOUR CHILD WILL 
LEARN LESS, BUT THAT WOULD LEAD TO LOWER 
QUALITY TEACHING AND THEN YOUR CHILD WILL 
LEARN LESS.’’ 
Hendrick & Macpherson, 2017, p. 32

Daarnaast is het de vraag of de toets-cultuur ook aansluit bij de snelle 
veranderingen (en daarbij onzekerheid) waarmee we in de wereld te 
maken hebben. Robinson pleit daarom ook voor een beweging rich-
ting andere toets-vormen zoals portfolio’s, essays, toetsen via digitale 
media of participatie in de klas. Door vooral de nadruk te leggen op 
toetsen, leren studenten minder over creativiteit en ondernemersta-
lenten. In deze wereld vol onvoorspelbaarheid hebben we juist creati-
viteit en ondernemend gedrag nodig (Robinson, 2015).

Zijn toetsen, zoals we die kennen in de vorm van examens of tenta-
mens, nog wel het middel van deze tijd? Een van de beloftes van ROC 
Friese Poort is: wij lopen voorop bij ontwikkelingen in het werkveld: 
leren in de praktijk en in de school zijn nauw verweven. Naar mijn me-
ning is het levensecht leren, of het authentiek leren, een visie op onder-
wijs die aansluit bij deze belofte. Onderwijs waarbij we niet toewerken 
naar een toets met open of meerkeuze vragen, maar naar een product. 

Authentiek leren bij de opleiding Retail & Commercie. 
Studenten beginnen elke dag in coachgroepjes met de Daily Stand 
Up. Ze maken een planning en krijgen ze feedback van een coach. 

Vervolgens gaan ze in groepjes of individueel bezig met een opdracht 
waarbij de beroepspraktijk of de maatschappij centraal staat. Ze wer-
ken gezamenlijk aan een eigen planning, krijgen ondersteuning van 
docenten door feedback en workshops en presenteren na een aantal 

weken de leeropbrengsten voor een echte opdrachtgever. 



Een product wat je samen met andere studenten oplevert en waarbij je 
feedback krijgt van docenten en het bedrijfsleven. Een mooi voorbeeld
wat mij inspireerde, is een school uit San Diego in Californië. Een school 
wat werkt op projectbasis. Deze vergelijking lijkt op wat we nu bij han-
del doen. We bedenken wat studenten moeten leren, we ontwerpen 
een project en ze werken in groepen richting een eindresultaat. Alle 
vakken zoals we die kende, zijn volledig geïntegreerd in het program-
ma. 

High tech High: leren op projectbasis. Je bedenkt wat je wilt dat de leerlin-
gen leren, dat kunnen standaarden zijn of iets wat je zelf heb bedacht - en 
je ontwikkeld een project. Werken in groepen, toegepast en onderzoekend 
aan de slag gaan, waarbij de inhoud wordt gekoppeld aan; andere vakken. 
Vakken worden in elkaar geïntegreerd. Er is geen bel, als je naar de WC wil 
ga je, geen rooster, geen studenten op de gang. Je maakt en creëert een 
heleboel dingen. Met regelmaat presenteer je de voortgang van je groepje 
(Robinson, 2015).

Levensecht of authentiek leren 
In mijn visie zal de vorm van toetsing binnen het onderwijs moeten 
veranderen. Een vorm van toetsing waarbij studenten meer aansluiting 
krijgen met de beroepspraktijk. Een filosofie die naar mijn inzien aan-
sluit bij de filosofie van authentiek leren. Ik noem het zelf levensecht 
leren. Op school leer je vaak voor ‘’later’’. Een valkuil is dat het leren voor 
later niet aansluit bij de beleveniswereld van de studenten op dat mo-
ment. Met authentiek leren leer je in de echte wereld, krijgt het direct 
betekenis en ontstaat er een hogere betrokkenheid bij studenten (Kort-
hagen & Lagerwerf, 2011). Een visie die aansluit bij de innovatieslag van 

de opleiding Retail & Commercie. De beroepspraktijk staat centraal en 
alles wat de student krijgt aangereikt in de vorm van een instructie, 
heeft direct betekenis op wat hij doet. Ook een visie waarbij vertrou-
wen en het maken van fouten enorm belangrijk is. Voor docenten is 
het van belang om continu aan te sturen op het leerproces. Zoals Bie-
sta en Robinson het al aangaven: als je de studenten ruimte geeft, dan 
gaat onderwijs bloeien. Als je als docent voortdurend gaat aansturen 
in plaats van coachen, dan ontneem je de studenten hun leerproces. 

Een valkuil van deze vernieuwing, en waar tegelijkertijd ook de weer-
stand vandaan komt, is dat er een beeld gaat ontstaan dat studenten 
het maar moeten uitzoeken, dat ze zelf met vragen moeten komen, 
dat ze alles zelf bepalen en dat er minder begeleiding nodig is. Daar-
naast kan er eenzijdig onderwijs ontstaan. Sommige scholen geloven 
in vraag gestuurd of aanbod gestuurd onderwijs, waarbij de student 
bepaalt wat die leert. Vraag gestuurd of aanbod gestuurd onderwijs 
kan nooit eenzijdig zijn, de rol tussen docent en student moet duidelijk 
zijn. Onderwijs moet van beide kanten komen: het gaat erom een rij-
ke leeromgeving te creëren die een leerling tot vragen aanzet en leren 
prikkelt, ook op gebieden waar de leerling eerst nog niet zo aan dacht 
(Korthagen & Lagerwerf, 2011). In de onderwijsvernieuwing bij Retail 
& Commercie bepaalt de docent, coach of opdrachtgever de kaders. 
Maar hoe studenten tot dat kader komen, is aan hen. Ik denk dat het 
belangrijk is om studenten meer ruimte te geven, maar dat ze kunnen 
bewegen in een bepaald kader wat bedacht is door een ervaringsdes-
kundige van een vak of een thema.

“EEN VALKUIL VAN DEZE VERNIEUWING IS DAT 
ER EEN BEELD GAAT ONTSTAAN DAT STUDENTEN 
HET MAAR MOETEN UITZOEKEN, DAT ZE ZELF MET 
VRAGEN MOETEN KOMEN, DAT ZE ALLES ZELF 
BEPALEN EN DAT ER MINDER BEGELEIDING 
NODIG IS.” 
Korthagen & Lagerwerf, 2011

In het onderwijs vind ik het belangrijk dat studenten in hun eigen kracht 
kunnen komen. Waar ze hun talenten kunnen ontwikkelen en waarbij 
ze hier ook complimenten over krijgen. In een toets of examen cultuur 
krijgen studenten vaak te horen wat ze nog missen. Ons psychologisch 
systeem is vaak gericht op wat iemand mist, er zijn systemen ontwik-
keld om alle mogelijk afwijkingen van studenten te diagnosticeren om 
vervolgens een behandelingsplan te maken. De positieve psychologie 
gaat ervan uit om zoveel mogelijk uit het persoonlijk kapitaal te halen. 
Er wordt vaak naar tekorten gekeken, wat hebben ze nog niet in huis, 
wat doen ze nog niet goed? Korthagen en Lagerwerf geven aan dat er 
in het onderwijs nauwelijks kwaliteiten worden benoemd. Stel je zelf 
maar eens deze vraag: wanneer heb jij voor het laatst een kwaliteit van 
een student benoemd? Wanneer je studenten negatief benadert, zul-
len ze ook minder presteren. Als je positief denkt en handelt richting 
je studenten, zullen ze beter presteren (Korthagen & Lagerwerf, 2011). 
Wat als we de kwaliteit van studenten vaker benoemen? En als we on-
derwijs kunnen voortbouwen op de kwaliteiten van studenten? 

Waarom het lesgeven nooit moet verdwijnen 
Veelal is de weerstand op onderwijsvernieuwingen dat er een beeld 
ontstaat dat lessen niet meer belangrijk zijn. Ik ben van mening dat 
het lesgeven nooit moet verdwijnen, maar dat er wel een veranderde 
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rol van docenten wordt gevraagd. Biesta spreekt hierbij over de ver-
schuiving van lesgeven naar leren: ‘’het constructivisme lijkt hiermee 
het idee te hebben opgegeven dat leraren iets te onderwijzen hebben 
en dat leerlingen iets van hen kunnen leren. Ik denk dat dit zelfs heeft 
geleid tot een zekere verlegenheid onder leraren over het hele idee van 
lesgeven en hun identiteit als leraar. Dit is wellicht wat me het meest 
zorgen baart, omdat wanneer we het idee dat leraren iets bieden op-
geven en hen tot facilitators van het leren maken, we op een bepaalde 
manier het hele idee van onderwijs opgeven’’ (Biesta, 2015, p. 5). Voor 
veel onderwijsvernieuwingen ligt de basis bij het constructivisme of 
het sociaal constructivisme. Leren wordt hierbij gezien als een actief 
proces, bijvoorbeeld het werken in groepen of projecten (Lucassen, 
2016). Biesta oppert hier dat lesgeven van wezenlijk belang is en kop-
pelt hier ‘’transcendentie’’ aan: als een cadeau wat van buitenaf komt en 
iets radicaal nieuws brengt. Wil lesgeven van betekenis blijven, dan zal 
een les essentieel voor het leren moeten zijn, een les moet iets toevoe-
gen aan wat de student nog niet kent (Biesta, 2015). Net als Boonstra 
geeft Biesta aan dat het onderwijs zal moeten veranderen. Maar beide 
pleiten voor een krachtige rol van de docent in de vorm van de zone 
van naaste ontwikkeling; iemand die meer kennis of vaardigheden 
heeft dan de lerende.

“HET CONSTRUCTIVISME LIJKT HIERMEE HET IDEE 
TE HEBBEN OPGEGEVEN DAT LERAREN IETS TE 
ONDERWIJZEN HEBBEN EN DAT LEERLINGEN IETS 
VAN HEN KUNNEN LEREN.” 
Biesta, 2015, p. 5

Binnen het onderwijs wordt steeds meer de nadruk gelegd op 21e 
-eeuwse vaardigheden; alles wat nodig is om goed te functioneren in 
de maatschappij en op de arbeidsmarkt van morgen. Er is veel kritiek 
op deze zienswijze, het is daarom ook van belang om dit goed te on-
derzoeken en te vergelijken met onderzoek naar hoe mensen leren. 
Naar mijn idee is deze zienswijze wel één die aansluit bij de snelle ver-
anderingen in de arbeidsmarkt (Baay & Christoffels, 2016).

“ONDERWIJS MOET MEER GERICHT WORDEN OP 
WAT DEZE TIJD VRAAGT: MEER WERKEN IN TEAMS, 
MEER GEÏNTEGREERD GEBRUIK VAN ICT IN HET 
KLASLOKAAL, MEER RELEVANTE UITDAGINGEN, 
EN PROBLEMEN EN VRAGEN UIT HET ECHTE LEVEN 
IN PLAATS VAN LOSSE THEORETISCHE VRAGEN.” 
Baay & Christoffels, 2016

Oftewel: onderwijs waarbij we risico durven nemen en studenten laten 
kennismaken met het echte leven. En waarbij de docent nog steeds 
een belangrijke rol heeft om studenten iets nieuws te brengen. 



Het constructivisme wordt steeds populairder met als resultaat dat het 
curriculum steeds meer gaat bestaan uit project- of ervaringsgericht 
onderwijs. Hierbij wordt het klassikaal en docent-gestuurd onderwijs 
vaak losgelaten. Het idee hierachter is dat studenten op die manier snel-
ler in aanraking komen met verschillende vaardigheden zoals, samen-
werken, creativiteit en kritisch denken. In het artikel, ‘’constructivisme is 
een slechte didactische raadgever’’ wordt ervan uitgegaan dat studen-
ten door middel van actief leren complexe onderwerpen tot zich nemen 
en deze problemen als een soort ‘’expert’’ moeten oplossen. De docent 
verandert van ‘’expert’’ naar een soort ‘’facilitator’’ van het leren, aldus 
het artikel (Bergsen, Meester, Kirschner & Bosman, 2019). Op basis van 
dit artikel hebben Dolmans, Driessen en Frambach een opiniestuk ge-
schreven waarin ze pleiten dat probleemgestuurd onderwijs meer dan 
alleen facilitator voor de klas is (Dolmans, Driesen & Frambach, 2019).   

Probleemgestuurd onderwijs (PGO) is vergelijkbaar met authentiek 
leren. Bij PGO vindt leren plaats rondom complexe betekenisvolle pro-
blemen die relevant zijn voor de latere beroepsuitoefening en waar-
voor geen eenvoudige oplossingen bestaan. Veel gaan er van uit dat 
probleem gestuurd onderwijs zich alleen maar bezig houdt met coa-
ching richting studenten. In tegendeel, docenten zijn bezig met het 
stimuleren van vragen, geven uitleg (als hier behoefte naar is en als 
de docent merkt dat het nodig is) en fungeren als vaardigheidstrainer. 
Dit betekent dat binnen het PGO, docenten zowel een procesbegelei-
der als een inhoudsdeskundige zijn. Niet alleen een facilitator van het 
leren dus, zoals het eerste artikel beweerde. Naast de discussie of een 
docent zijn expert rol gaat verliezen binnen het constructivisme, is er 
ook een discussie gaande of studenten wel problemen kunnen oplos-
sen zonder dat ze een kennis beheersen. Volgens de schrijvers is PGO 
juist gericht op kennis, die staat namelijk centraal in het PGO. Binnen 
het PGO zijn studenten deels zelfsturend aan het leren, staat samen-
werking centraal en geeft de docent ondersteuning aan het leerproces 
(Dolmans, Driesen & Frambach, 2019). 

“BINNEN HET PGO ZIJN DOCENTEN ZOWEL 
PROCESBEGELEIDER ALS INHOUDSDESKUNDIGE.”
Dolmans, Driesen & Frambach, 2019 

Zoals ik al eerder aangaf, vanuit de filosofie van Biesta, is lesgeven ook 
binnen het PGO van wezenlijk belang. Het verschil zit ‘m in het de ma-
nier van lesgeven. Binnen de traditionele schoolsetting worden vakken 
vaak los van elkaar gegeven, in het PGO zijn alle lessen gericht op de 
beroepscontext en het probleem die daarbij hoort. De filosofie van Bie-
sta sluit, naar mijn mening, hierbij aan. Het lesgeven is een cadeau wat 
je ontvangt en heeft betekenis. Je zorgt dat de studenten verder kun-
nen en iets leren wat ze nog niet weten of kunnen 
(Biesta, 2015). 

PGO is geen garantie tot succes; je weet niet hoe de afloop is. Als do-
cent is het daarbij veel schakelen tussen veel of weinig sturing en veel 
of weinig verantwoordelijkheid (Dolmans, Driesen & Frambach, 2019). 
Geen garantie tot succes, betekent dat je vertrouwen moet hebben in 
het leerproces. Zoals Biesta en Robinson al aangaven zal werken vanuit 
vertrouwen ruimte geven voor de studenten en dan gaat het onderwijs 
bloeien. Een leerproces waarbij het kunst is om het leerproces te blijven 
zien als een leerproces, zoals ik aan het begin van dit magazine aangaf. 

Binnen PGO is ondersteuning van de docent dus van enorm belang, 
zowel als procesbegeleider als inhoudsdeskundige. Een docent die 
kennis heeft en kan coachen op het proces (Dolmans, Driesen & Fram-
bach, 2019). Feedback kan hierbij een belangrijk instrument zijn. Het 
probleem met feedback is dat we vaak feedback geven zodra het leer-
proces al voorbij is. Feedback is op die manier niet meer effectief. Het 
doel van feedback is dat de lerende juist relevante input krijgt om zijn 
leerproces te verbeteren in de toekomst 
(Hendrick & Macpherson, 2017).

DE DOCENT ALS PROCESBEWAKER EN INHOUDSDESKUNDIGE
Onderwijs gericht op problemen en vragen uit het echte leven, een thema wat veel aandacht krijgt als ik in gesprek ben met collega’s. In het vorige artikel 
noemde ik dit authentiek of levensecht leren. Een vergelijkbare term is het probleemgestuurd onderwijs. In dit artikel neem ik je mee in deze term en laat 
ik zien wat de rol van de docent is in mijn innovatiegedachte.  



Ronald, wat is het doel van onderwijs? 
Het doel is dat ze een vak leren en voorbereid zijn op onze maatschap-
pij, die aan verandering onderhevig is. Technologie ontwikkelt zich 
snel. Deze ontwikkelingen moet je kunnen blijven volgen. Daarom is 
een leven lang leren van groot belang. Leer jezelf dat je met die veran-
deringen mee gaat. Meebuigen, meeveren, eigen maken van verande-
ring en keuzes durven maken zijn in het onderwijs van enorm belang 
geworden. En daarbij is zelfvertrouwen erg belangrijk. Je moet ook le-
ren om je niet gek te laten maken door al die veranderingen.  

“MEEBUIGEN, MEEVEREN, EIGEN MAKEN VAN 
VERANDERING EN KEUZES DURVEN MAKEN 
ZIJN IN HET ONDERWIJS VAN ENORM BELANG 
GEWORDEN.” 

En als je die doelen centraal zet, wat moeten de studenten van 
morgen dan leren?  
Flexibel kunnen zijn, kennis en vaardigheden snel eigen maken. Vinden 
van kennis en hoe je dit kunt toepassen. Het gaat om het toepassen. 
Je kan alles in je hoofd stampen, maar daar heb je niks aan. Je moet 
natuurlijk wel basiskennis hebben, maar hoe je die toepast, dat is het 
belangrijkste.  

En wat versta je dan onder leren?  
Voor ons onderwijs vind ik dat ondervinden, oftewel ‘’Learning by 
Doing’’. Ondervinden is het meest krachtige wat er is. Je leert op een 
volwassen manier omgaan met bestaande of nieuwe situaties. Studen-
ten hoeven mij niet te vragen of iets mag, maar moeten gelijk met de 
vraag komen: kan het? Heb je het al onderzocht? Heb je al een oplos-
sing bedacht?  

Is er een verschil tussen leren en presteren?  
Je presteert alleen maar door te leren. Presteren hoeft niet alleen maar 
een succes te zijn. Bij presteren ga je leren, maar je presteert niet direct, 
je kan niet in één keer presteren. Maar omdat je wilt presteren zit je in 
een proces waarbij je leert. Dat is niet altijd succesvol. Van misprestaties 
leer je veel meer dan succesprestaties. Fietsen leren je ook alleen, maar 
door eerst een aantal keren te vallen. Je huilt even, stapt weer op en 
gaat weet door. Dan komt het succes vanzelf. 

Is het leren en presteren in het onderwijs in balans? 
We zijn te bang om studenten een misprestaties te gunnen. Studenten 
komen hier op een jonge leeftijd binnen. Laat ze zich vrij voelen en een 
omgeving bieden waar ze naast successen ervaringen ook fouten mo-
gen maken. Door naar het gehele leerproces van de student te kijken, 
kun je bijvoorbeeld iemand die dyslectisch is, leren hoe hiermee om te 
gaan. In plaats van, dat het een belemmering wordt. 

Brede vorming en vrijheid, wat betekent dit voor jouw in relatie 
tot leren?  
Je kan er niet zonder, je komt jezelf uiteindelijk wel tegen. Het jezelf 
tegenkomen zie ik als brede vorming. Tegenwoordig moet je als burger 
veel meer kunnen, dan je uiteindelijke vak uitoefenen. Ik denk dat je 
vrij voelen heel belangrijk is. Studenten mogen die vrijheid pakken. Ei-
gen keuzes kunnen maken, eigen creativiteit toepassen, je eigen koers 
bedenken en doen waar je energie van krijgt. Binnen het vakgebied 
waarin je opgeleid wordt.  

“CONTACT IS HET ALLERBELANGRIJKSTE. 
WE KUNNEN NIET VERVANGEN WORDEN DOOR 
FILMPJES OP YOUTUBE. CONTACT MET MENSEN, 
DAT IS WAT ONS BEROEP INHOUD.” 

Wat is volgens jou, het grootste misverstand over leren binnen 
scholen?  
Dat je van theorie-examens veel wijzer wordt. Je wordt niet alleen wij-
zer van toetsen. Als we ons teveel bezig houden met toetsen, gaan we 
op scholen examentraining doen in plaats van waar het echt om draait.  

We hadden het net over de veranderingen in de maatschappij, hoe 
speelt digitalisering daar een rol in?  
Alles, enorm. Dit is niet te beschrijven. De informatie ligt veel meer voor 
handen, de omgeving verandert heel snel, daarom geloof ik ook niet 
in examentraining. Als je iets niet weet, dan heb je tegenwoordig het 
internet. Studenten maken dingen veel meer eigen, omdat je op het 
internet veel mogelijkheden hebt. Hierbij moeten we leren dat studen-
ten kritisch blijven kijken naar de bronnen.  

En als allerlaatste vraag, wat zou jij willen veranderen aan de rol 
van de docent en het onderwijs?  
Contact is het allerbelangrijkste. We kunnen niet vervangen worden 
door filmpjes op YouTube. Contact met mensen, dat is wat ons beroep 
inhoud. Daarnaast zou ik verandering willen zien het in systeemden-
ken binnen het onderwijs. Denk hierbij aan het registratiesysteem, we 
hebben toch met mensen te maken? Wat zit er achter bepaald gedrag? 
Waar wil die persoon naar toe en wat is voor hem/haar de beste weg. 

“Leren is ondervinden” 
Ronald molog OVER HET LEREN voor morgen

In gesprek met Ronald Molog. Docent bij de afdeling Economie en Ondernemen en één van de grondleggers van onderwijsvernieuwing binnen de oplei-
ding Handel. Ronald heeft veel ervaring met onderwijs waarbij coaching centraal staat.   
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Om deze vraag te beantwoorden, neem ik je eerst naar wat de kern 
van dit magazine is: onderwijs wat bestaat vanuit vertrouwen en een 
leerproces waarbij studenten fouten mogen maken. Volgens de kijk 
van Biesta, doen we er goed aan op het onderwijsproces meer open 
te laten. Studenten zullen op die manier eerder in situaties komen die 
het volwassenheid van de student stimuleert (Biesta, 2015). Onderwijs 
waarbij we studenten meer op verkenning laten gaan en op die ma-
nier in aanraking komen met het volwassen zijn. Aberkane ziet helaas 
dat we studenten te weinig op verkenning laten gaan, we kunnen dat 
namelijk moeilijk in een systeem stoppen en beoordelen met cijfers 
(Aberkane, 2017). Het probleem, wat ik al eerder in dit magazine be-
noemde, is dat we feedback vaak zo hebben ingericht, dat het een oor-
deel is geworden waar studenten niet meer op mogen reageren (Hen-
drick & Macpherson, 2017). 

Waarom werken we met cijfers? Veel docenten hebben het idee, dat je 
door cijfers, studenten bij de les kan houden (Remie & Huygen, 2019). 
Is dit ook zo? In hoeverre is er een relatie tussen motivatie en prestatie 
bij studenten? Om deze vraag te beantwoorden, neem ik je mee naar 
een onderzoeksverslag met de noemer: het effect van cijfers op studie-
motivatie (Kooij, 2016). In het onderzoeksverslag worden twee richtin-
gen onderzocht: wat is het effect van cijfers (of studiepunten) op de 
motivatie van studenten? En: kan het geven van feedback de motivatie 
en leerresultaten van leerlingen van studenten positief beïnvloeden? 
Volgens het onderzoeksverslag bestaat er een sterke relatie tussen 
motivatie en leerresultaten. Motivatie is een middel om prestaties van 
studenten te verhogen (Kooij, 2016).

Motivatie onder studenten worden sterk beïnvloed door het geven 
van beoordelingen. Om de relatie tussen motivatie en beoordeling 
te snappen, gaat het onderzoeksverslag in op drie manieren van be-
oordelingswijze. De eerste twee zijn gericht op het beoordelen van 
de prestaties van studenten ten opzichte van het gemiddelde van de 
groep (normgerichte wijze) en oordeel op basis van objectieve crite-
ria en standaarden, zoals competenties (criterium gericht beoordelen). 
Een beoordelingswijze die sterk in opkomst is, is het ipsatief beoorde-
len: hierbij worden het leerproces van de individuele student vergele-
ken met een eerder moment. Een beoordelingssysteem op basis van 
groei  (Kooij, 2016). Een vergelijkbaar model is het model wat Robinson 
beschrijft in zijn boek ‘’creatieve scholen’’ In dit model begin je eerst 
met een uitgangspositie: waar ben je goed, wat doe je graag en waar 
liggen kansen? Vervolgens analyseer je de vooruitgang en laat je de 
echte vooruitgang van studenten zien (Robinson, 2015).
  
Zo zijn er verschillende beoordelingssystemen actief binnen het on-
derwijs. Hierbij is er vaak een sterke voorkeur om cijfers te geven aan 
studenten. De vraag is of studenten ook gemotiveerder worden door 
cijfers. Om dit te onderzoeken, beschrijft het onderzoeksverslag twee 
theorieën: het ‘’behaviorisme’’ en de ‘’self determinant theorie’’. Behavi-
oristen gaan ervan uit dat positief gedrag moet worden beloond en dat 
negatief gedrag moet worden gestraft. Volgens de theorie zijn studen-
ten blij met persoonlijke aandacht door een goed cijfer en ontstaan er 
negatieve gevoelens als studenten negatief gedrag vertonen. Binnen 
de self determinant theorie is het juist zo dat de extrinsieke beloning 
vaak een negatief effect heeft op het beter presteren van studenten. 

HET EFFECT VAN CIJFERS OP DE INTRINSIEKE MOTIVATIE VAN DE STUDENT 
Waar we in een voorgaand artikel in zijn gegaan op de rol van de docent met betrekking tot het levensecht leren, gaan we in dit artikel in op de rol van de 
student. Als we een omgeving willen creëren waarin studenten levensecht mogen leren, waarbij we werken vanuit vertrouwen en het beoordelen gericht 
is op het persoonlijke proces van de student, hoe staat dit dan in verhouding met de manier waarop wij beoordelen? In hoeverre heeft het geven van 
cijfers effect op de intrinsieke motivatie op die van de studenten? 
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Studenten blijken juist slechter te presteren als er een extrinsieke be-
loning tegenover staat. De theorie gaat uit van een onderscheid tus-
sen moeten leren (extrinsieke motivatie) en willen leren (intrinsieke 
motivatie). Studenten staan open voor beide vormen van motivatie. 
Maar intrinsieke motivatie, het willen leren, geeft veel voordelen. Dit 
zijn vaak studenten die begrijpen wat ze leren, nieuwsgieriger zijn, zich 
prettig voelen in de klas, meer willen samenwerken, meer kennis willen 
uitwisselen en meer exploratiegedrag vertonen. Ook laten recente stu-
dies zien dat we studenten niet meer kunnen dwingen om iets te leren. 
De student staat meer centraal in het leerproces, waardoor het meer 
zelfregulatie en betekenis creëert (Kooij, 2016).  

“INTRINSIEKE MOTIVATIE, HET WILLEN LEREN, 
GEEFT VEEL VOORDELEN. DIT ZIJN VAAK 
STUDENTEN DIE BEGRIJPEN WAT ZE LEREN, 
NIEUWSGIERIGER ZIJN, ZICH PRETTIG VOELEN 
IN DE KLAS, MEER WILLEN SAMENWERKEN, 
MEER KENNIS WILLEN UITWISSELEN EN MEER 
EXPLORATIEGEDRAG VERTONEN.” 
Kooij, 2016

Extrinsieke beloning kan er zelfs voor zorgen dat de intrinsieke motiva-
tie zal afnemen. Zelfs als een student oprecht geïnteresseerd is in een 
vak. Een cijfers kan op die manier de motivatie van een student laten 
dalen. Een meer krachtige manier is om studenten persoonlijke feed-
back te geven. De intrinsieke motivatie wordt op die manier verhoogd. 
Echter is dit fenomeen sterker bij jonge kinderen, dan bij studenten 

(Kooij, 2016). In het interview met Froniek, docent Marketing bij de 
afdeling Economie en Ondernemen, zagen we dat studenten gemo-
tiveerder waren bij levensecht onderwijs, waarbij ze werkte voor een 
opdrachtgever, ten opzichte van een gesimuleerd project. Studenten 
lieten verantwoordelijkheid zien en waren bereid om te leren. De in-
teresse van de studenten werd verhoogd door het koppelen van een 
echte opdracht aan het onderwijs. 

Interesse van studenten heeft een sterke relatie met de manier waarop 
het lesmateriaal aan studenten wordt aangeboden. Intrinsieke moti-
vatie, betekenisvolle leermaterialen en de manier waarop de docent 
de kennis presenteert heeft een grote invloed op hoe studenten in 
beweging komen. Studenten die al eerder in interesse hadden in de 
stof, zullen daarna ook meer interesse in het onderwerp hebben. Als 
studenten niet direct interesse hebben, dan hebben verschillende vor-
men van leren een groot effect op de interesse van studenten. Zo blijkt 
dat sociale activiteiten waarbij studenten onderzoekend leren en dit 
elkaar vervolgens uitleggen, de persoonlijke interesse van studenten 
kan verhogen (Sumeracki & Weinstein, 2019).  

Hoe sluit deze theorie aan bij hoe ik het onderwijs schetste aan het 
begin van dit artikel? Onderwijs wat bestaat vanuit vertrouwen en een 
leerproces waarbij studenten fouten mogen maken. Intrinsieke moti-
vatie en feedback blijken hierbij belangrijke voordelen te bieden. Een 
vorm zoals ipsatief beoordelen, is misschien wel een vorm die past bij 
het een meer gepersonaliseerde leerroute en zal nader onderzocht 
kunnen worden. Daarnaast kan een curriculum waarbij studenten ver-
kennend op onderzoek uitgaan, de persoonlijke interesse van studen-
ten verhogen.



Sovel, wat is voor jou het doel van onderwijs? 
‘Plezier krijgen in het leren en nieuwsgierig worden naar de nieuwe 
dingen. Ik wordt gelukkig als studenten aan mij vragen: ‘’vertel eens 
meer hierover’’.’  

En wanneer heb je van zulke momenten? 
‘Dit gebeurt vaak in groepsverband, in mijn rol als docent burger-
schapsvorming, raak ik soms gevoelige snaren bij studenten. Het is 
daarom van belang dat ik aan blijf sluiten bij mijn studenten. Laatst had 
ik een les over homoseksualiteit. Dit kan een gevoelig onderwerp zijn, 
zeker vanuit de gemeenschap op Urk. In die les ben ik begonnen vanuit 
de bijbel. Daardoor sloot ik aan bij hun zienswijze en hun vertrouwde 
omgeving. Een taal die ze begrijpen en waar ze respect voor hebben. 
Daarna ben ik over homoseksualiteit begonnen en ze werden stil van 
het onderwerp. Ik wil mijn studenten op die manier leren dat ze heel 
breed moeten leren kijken. Zo breed mogelijk.’

Wat moet de student van morgen leren? 
‘Nieuwsgierig zijn, aanstaan. We krijgen volgend jaar 5G in Nederland, 
wat is dat? Wat kunnen we ermee? Het ontwikkelt zich zo snel. Als je 
niet oppast, dan kun je niet meer mee. Mijn vader heeft ooit besloten 
om nooit een computer te nemen, na een paar jaar ontdekt hij dat het 
toch wel nodig heeft. Daarom zullen we onze studenten moeten leren, 
dat je het hele leven zal moeten blijven leren. Oftewel: een leven lang 
leren. 

‘En toch is ook van belang om af en toe de stilte op te zoeken. Af en 
toe moet je stoppen en je momenten van bezinning hebben. In het 

onderwijs volgen vernieuwingen zich snel op elkaar. We zijn niet gelijk 
tevreden. Eigenlijk krijgt een onderwijsvernieuwing nooit echt de kans 
om zich echt te ontplooien. Soms is het ook zo dat onderwijsvernieu-
wingen net te vroeg worden ingezet. Studenten en docenten zijn er 
nog niet klaar voor. En tien jaar later kan die ene onderwijsvernieuwing 
toch een succes worden.’

Wat wil jij de studenten van morgen meegeven? 
‘De mensen die lezen hebben de meeste kans op een succesvolle toe-
komst. We hebben zoveel mogelijkheden tegenwoordig. Boeken in 
overvloed, podcasts, etc. Studenten moeten kennis halen, je hersenen 
laten kraken. Laatst liep ik langs een lokaal en daar stond heel groot 
‘’podcast’’ op het bord. Daar word ik gelukkig van. Twee jongens die 
nog nooit een boek hadden gelezen, werden nu helemaal meegetrok-
ken in een verhaal. We moeten veel meer met verhalen doen. Work-
shops verhalen vertellen, ook studenten moeten leren hoe ze een ver-
haal kunnen vertellen. Dit is heel waardevol.’

“LAATST LIEP IK LANGS EEN LOKAAL EN DAAR 
STOND HEEL GROOT ‘’PODCAST’’ OP HET BORD. 
DAAR WORD IK GELUKKIG VAN. TWEE JONGENS 
DIE NOOIT EEN BOEK HADDEN GELEZEN, WERDEN 
NU HELEMAAL MEEGETROKKEN IN EEN VERHAAL.” 

“PLEZIER KRIJGEN IN HET LEREN EN NIEUWSGIERIG WORDEN NAAR DE NIEUWE DINGEN’’
Sovel vos OVER HET LEREN voor morgen

In gesprek met Sovel Vos over het leren voor morgen. Sovel is één van de grondleggers van Routeplanner binnen ROC Friese Poort en geeft lessen in bur-
gerschapsvorming bij IMG (IT, Media en Games) en de afdeling EO (Economie en Ondernemen). 
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Wat versta je onder leren? 
‘Dat weet ik niet zo goed. In ieder geval, wanneer, hoofd, hart en han-
den meedoen. De verbinding tussen deze drie heb je altijd nodig om te 
kunnen leren. Anders heb je een waterhoofd, je hoofd vol theoretische 
kennis, maar geen doorleefde kennis. Studenten moeten ook altijd 
schrijven met een pen, dan doet je hoofd, hart en handen altijd mee. 
Zonder betekenis aan theorie, is het gebakken lucht. Dit betekent ook 
dat leren gebeurt als studenten buiten hun comfort zone treden. Voor 
sommige studenten is dit heel eng, studenten zijn zo niet gewend om 
buiten de kaders te komen. Ze bevriezen. In deze snel veranderende 
wereld zijn mensen angstig en leven ze snel uit wantrouwen. Ik wil stu-
denten meegeven dat ze meer vanuit vertrouwen gaan handelen’ 

Zit er ook een verschil tussen leren en presteren? 
‘Wat ik eigenlijk wil is dat studenten altijd met plezier leren. Als er druk 
op komt, wordt het leren vaak niet meer zo leuk. Ik kan ze wel allemaal 
opdrachten geven of toetsen, maar het liefst wil ik ze naar anderhalf 
jaar de opdracht geven om een betoog te schrijven. Wat heb je de 
laatste anderhalf jaar opgepikt? Wat heeft jou geraakt? Dit vind ik veel 
waardevoller dan constant opdrachtjes geven’

Is er volgens jouw een goede balans tussen leren en presteren bin-
nen het onderwijs? 
‘Ik heb hoop, als ik nu zie wat er gebeurt bij de afdeling IMG. Studenten 
moeten in hun Scrumsessies een project verantwoorden en worden 
ondervraagd door docenten over wat ze hebben geleerd. Op die ma-
nier laten studenten echt zien waar ze mee bezig zijn geweest.  Daar-
naast zijn ze ook samen verantwoordelijk voor het opleveren van iets. 
Dat ze het samen doen vind ik prachtig. 
Ik heb hoop dat we in het onderwijs veel meer projectonderwijs gaan 
doen. Studenten hebben niet direct door dat ze aan het leren zijn, maar 
ondertussen leren ze heel veel. Hierbij is het van enorm belang dat de 
docent vertrouwen geeft en achter de studenten blijft staan, in plaats 
van voor de studenten. Ga maar, laat maar zien wat jullie kunnen. Ik 
vergelijk dit altijd met een jong kind. Een jong kind loopt samen met 
zijn moeder door de winkelstraat. Zodra de kind zijn moeder niet meer 
ziet, begint het kind te huilen. De afstand is op dat moment te groot 
geworden. Als docenten zullen we moeten aanvoelen hoe groot de af-
stand mag zijn met de studenten. Tot hoever laat je de studenten los?’ 

“EEN JONG KIND LOOPT SAMEN MET ZIJN MOEDER 
DOOR DE WINKELSTRAAT. ZODRA DE KIND ZIJN 
MOEDER NIET MEER ZIET, BEGINT HET KIND TE 
HUILEN. DE AFSTAND IS OP DAT MOMENT TE 
GROOT GEWORDEN. ALS DOCENTEN ZULLEN WE 
MOETEN AANVOELEN HOE GROOT DE AFSTAND 
MAG ZIJN MET DE STUDENTEn.” 

Wat is voor jou de relatie tussen vrijheid en leren?
‘Dat ik niet bepaal wat een andere leert. Als ik dingen vertel waar een 
student geen binding mee heeft, dan moet ik het echt heel goed uit-
leggen om ze mee te krijgen. Studenten moeten uiteindelijk bepalen 
wat ze zelf willen leren’

En welke leerstrategie zou jij je studenten willen meegeven? 
‘Ik leer niet alleen uit een boekje, ik leer niet alleen op school, maar 
ik leer uit van alles. Ik leer vanuit contact met collega’s en ik leer als 

op vakantie ben. Het hele leven is een ervaring waarin je kan leren. De 
valkuil is dat je altijd ‘’aan’’ blijft staan. Je mag ook even niks doen. Mijn 
grootste misverstand over leren is dat je altijd moet presteren met le-
ren. Leren mag ook lol zijn. Ik haalde nooit meer dan een zes, dat wil 
niet zeggen dat ik niets leerde’

Wat is volgens jou het effect van digitalisering op het leren van de 
student?  
‘Technologie geeft je toegang tot een enorme wereld. Studenten kun-
nen alles opzoeken, als ze dit ook maar deden. Een docent moet ze 
hierbij begeleiden. Waar kan je de informatie vinden? En hoe maak ik 
een keuze? Ik wil soms te veel leren en dan blijf ik maar zoeken naar 
nieuwe dingen. Dat maakt het soms lastig’

En als allerlaatste vraag, wat zou je aan de docenten van morgen 
willen meegeven? 
‘Ik zou het mooi vinden als docenten leren om achter een student te 
staan in plaats van voor de student. Loslaten, maar af en toe de weg 
wijzen.’ 

“IK ZOU HET MOOI VINDEN ALS DOCENTEN LEREN 
OM ACHTER EEN STUDENT TE STAAN IN PLAATS 
VAN VOOR DE STUDENT. LOSLATEN, MAAR AF EN 
TOE DE WEG WIJZEN.” 



Door te luisteren naar muziek ben ik ontspannen en creëer ik energie. 
Een moment waarbij ik helemaal op ga in de melodieën, beats, vreem-
de geluiden en mooie teksten. Een bekende hit sla ik over op de radio, 
te commercieel en te vaak gehoord. Het is niet meer nieuw. Ik ben in 
de muziek altijd opzoek naar iets nieuws en naar betekenis. Betekenis 
in de vorm van een vrolijke, droevige tekst of een protestsong. Muziek 
waarbij muzikanten experimenteren en tot de ontdekking komen dat 
het fantastisch of helemaal niets is. Zo sta ik ook in het leven en in mijn 
werk. Altijd op zoek naar vernieuwing, kansen en vrijheid. Experimen-
teren is voor mij de vorm van leren. Dit geeft mij ruimte en vrijheid om 
fouten te kunnen maken. Ik stel mij proactief op en ga fouten niet uit de 
weg. Zodra ik energie heb, kan ik uren bezig zijn met het ontwikkelen 
van iets nieuws. Door mijn ontdekkingsdrang, kijk ik optimistisch naar 
de toekomst. Niet bang zijn voor veranderingen, maar juist proactief 
omgaan met veranderingen. Het voortdurend opzoek gaan naar de 
grenzen, maakt mij ook onzeker. Doe ik het wel goed? Heb ik wel vol-
doende opgeleverd? Wat vinden collega’s van mij? Alleen maar een rol 
als docent is voor mij niet weggelegd. Ik ben altijd opzoek naar meer, 
iets kunnen betekenen voor een ander en iets kunnen betekenen voor 
het verbeteren van onderwijs. Hierbij vind ik het belangrijk dat het 
teamproces, of onderwijsproces, altijd open en vrij is om te kunnen le-
ren en te experimenteren. Zonder oordeel en met veel geduld werken 
aan nieuwe dingen die je energie geven. En altijd met betekenis, met 
een doel. Een doel die richting geeft.

Deze vrijheid en nieuwsgierigheid wil ik ook meegeven aan mijn stu-
denten en collega’s. ‘’Onderwijs gaat juist bloeien wanneer studenten 
kansen krijgen en vrij zijn om te ontdekken en te ontwikkelen, om op 

die manier een duurzame toekomst op te bouwen’’ (Biesta, 2015).
Vrijheid en een open leerproces waarin van alles kan gebeuren, dat gun 
ik mijn studenten en collega’s. Werkt dit altijd? En wat zijn de valkuilen 
van mijn visie? Deze week had ik moment van..... oh, dit gaat even niet 
goed. Heb ik mijn studenten te veel vrijheid gegeven? Of is juist het 
moment, waarop ik grenzen moet gaan stellen? Onderwijs vanuit een 
open leerproces betekent dat je op elk moment voor de keuze staat: 
moet ik ingrijpen of niet? Dagelijks kom ik samen, met mijn collega, in 
deze discussie. Gaan we erop vertrouwen dat het goed komt? Of moe-
ten we nu gaan sturen? Deze week had ik dus dat moment. Ik kwam 
erachter dat ik een aantal studenten teveel had losgelaten, waardoor er 
eerder negativiteit in de klas ontstond dan positiviteit. Op dat moment 
had ik ruimte nodig om met mijn collega’s te kunnen overleggen. Die 
ruimte vergeten we weleens te nemen en is ook niet altijd beschikbaar. 
Maar omdat we zoveel keuzes maken, is het van enorm belang dat we 
wel die ruimte nemen. Mijn collega’s gaven mij hele waardevolle feed-
back; in die vrijheid die studenten krijgen, is er altijd nog één die de re-
gie moet houden, dat is de docent. Als studenten teveel ruimte hebben 
genomen en dit leidt tot een negatieve sfeer in de klas, dan is het de tijd 
om in te grijpen. Er ontstond ruimte in mijn hoofd en andere studenten 
kwamen weer tot bloei. 

Als innovator heb je in het innovatieproces te maken met weerstand. 
Tijdens de ontwikkeling van een nieuw onderwijssysteem ontstond 
die weerstand. Weerstand die ik na verschillende inzichten begrijp. Zo-
dra ik overtuigd ben in mijn visie vind ik het lastig om open te staan 
voor andere ideeën. Terwijl deze ideeën juist kunnen bijdragen aan 
het verduurzamen van het innovatieproces. Mijn streven is om meer 

Tijdens het dromen over onderwijsvernieuwing is het af en toe goed om met beide benen op de grond te staan. In de weerspiegeling van het water zie ik 
mijzelf en denk ik na over mijn leeropbrengsten.

IN DE SPIEGEL



open te staan voor andere ideeën en collega’s meer te betrekken bij 
de totstandkoming van een onderwijsinnovatie. Tijdens één van de 
reflectiemomenten op de NHL-Stenden, ontstond dit inzicht. Geza-
menlijk bespraken we elkaars kernkwaliteiten: dit model gaat in op 
de kernkwadranten in vergelijking met de kwaliteiten die in je aller-
gie zitten. Ik ben altijd op zoek naar vrijheid, ruimte en autonomie. 
Experimenteren en ervaren is de manier van leren voor mij. Mensen 
die werken vanuit controle, regels en structuur, staan recht tegenover 
mij. Door mijn kernkwaliteiten juist te versterken en te verdedigen in 
de dialoog met collega’s, ontstond er juist meer afstand. Om die reden 
liggen mijn ontwikkelkansen in de dialoog met collega’s. Effectief lei-
derschap ontstaat door collega’s eerst te begrijpen. Daarna kan ik pas 
worden begrepen. (Covey, 2011). Om duurzaam te innoveren zal ik in 
mijn conversaties altijd vanuit de win-win kant moeten denken. Te vaak 
denk ik vanuit, hoe krijg ik mijn visie over op het team, in plaats van hoe 
krijgen we een gezamenlijke visie  Tijdens de ontwikkeling van mijn 
magazine, ben ik erachter gekomen, dat ik in mijn dialoog veel meer de 
waardering moet gaan opzoeken. In gesprek met een collega ontdekte 
we dat we redelijk dezelfde visie hadden, maar dat we allebei een an-
dere weg hebben om die visie uit te dragen. Een leermoment waarbij ik 
moeten leren om ook andere route’s naar dezelfde visie te accepteren.

“MIJN STREVEN IS OM MEER OPEN TE STAAN 
VOOR ANDERE IDEEËN EN COLLEGA’S TE 
BETREKKEN BIJ DE TOTSTANDKOMING VAN EEN 
ONDERWIJSINNOVATIE.” 

Mijn manier van leren is ervaringsgericht. Een visie die ik uitdraag 
richting mijn studenten en een visie die naar mijn idee nodig is om 
onderwijsvernieuwing met teams duurzaam te kunnen inzetten. Wat 
als we ervaringsgericht leren als uitgangspunt gaan nemen om het sa-
menwerken binnen het team te versterken? Zodra we aan iets nieuws 
beginnen, starten we vaak met een training of inspiratiedag. Er wordt 

een trainer ingehuurd en we gaan gezamenlijk in een lokaal zitten. De 
volgende dag gaan we weer lekker verder waar we waren gebleven: 
de orde van de dag. De vraag is of deze manier van leren duurzaam is. 
Buschman van het boek, verbindend vermogen, pleit voor een manier 
van leren gebaseerd op ervaringsgericht leren. Een cultuur waarin we 
met elkaar leren van de dagelijkse praktijk en het proces aangaan. Het 
voordeel van ervaringsgericht leren is dat het direct betekenis heeft. Je 
kan het namelijk direct koppelen aan de situatie. Om dit te realiseren 
zal een managementteam ruimte en vertrouwen moeten faciliteren. 
Ruimte waarin fouten leermomenten worden. Hierbij is het 70/20/10 
principe het uitgangspunt: 70% leren we in de praktijk door het op-
doen van ervaringen en experimenteren, 20% leren we in gesprekken 
met anderen en 10% van het leren ontstaat door kennisoverdracht 
(Buschman, 2016). 

Om ervaringsgericht leren te stimuleren, zullen we moeten stoppen 
met de verplichte trainingen en het eindeloze vergaderen. Eerder in 
het magazine maakte ik een vergelijking tussen het onderwijs en een 
theater. Een goed theater heeft alleen een acteur en publiek nodig, al 
het andere kan je weglaten. Wat als we meer naar de kern van het on-
derwijs gaan: de verbinding tussen docent en student. Krijgen we dan 
meer ruimte voor ervaringsgericht leren?  

“SAMEN LEREN OP DE WERKVLOER VERSTERKT 
DE VERBINDING EN SAMENWERKING.” 
Buschman, 2016, p. 6 
Daarnaast geloof ik dat als we duurzaam willen gaan innoveren binnen 
de afdeling of de school, dat we dan uit moeten gaan van elkaars krach-
ten: elkaar waarderen. Niet alleen richting collega’s, maar ook richting 
studenten. Ga uit van de kracht van de student in plaats van wat die 
mist. Het Appreciative Inquiry model kan hierbij helpen: onderzoek de 
sterke krachten, verbeeld de gewenste toekomst, onderzoek de suc-
cessfactoren en maak concrete plannen. 
(Ruijters & Simons, 2012).



Bij ons thuis deed mijn moeder altijd de was. Nooit iemand anders, altijd 
mijn moeder. Lekker duidelijk en overzichtelijk. Dat was goed geregeld: 
ik gooide mijn vieze kleren in de wasmand en na een paar dagen lag al-
les brandschoon en opgevouwen in de kast. Daar hoefde ik niets voor te 
doen… Inderdaad: brandschoon, niets op aan te merken. Trouwens, al was 
er wel wat op aan te merken, kon je dat maar beter voor je houden….

Nu – zo’n 40 jaar later – vraag ik mij toch écht af hoe die was vroeger zo 
wit kon worden. De fabrikanten hebben sinds jaar en dag talloze ver-
nieuwingen doorgevoerd waardoor de was nóg schoner zou worden. 
Kreten als: ‘Nieuwe, verbeterde formule’, ‘Nóg meer waskracht, dus nóg 
schoner’ en ‘Uw was is nog nooit zó schoon geweest’ klinken menigeen 
bekend in de oren. Bijna jaarlijks vernieuwd de wasmiddelenfabrikant 
zijn product(informatie). En ieder jaar wordt het product hierdoor be-
ter, toch? Hoe abominabel slecht moeten de wasmiddelen veertig jaar 
geleden wel niet geweest zijn?!

Bovenstaande suggereert in mijn beleving dat bij ons thuis de was 
nooit goed schoon heeft kúnnen zijn, terwijl ik er toch écht zelf bij ge-
weest ben... Ik heb het hierover met mijn moeder en zij geeft mij een 
even helder als duidelijk antwoord op de vraag: Was vroeger bij ons 
thuis de was écht schoon? ‘Ach jongen, tuurlijk! Die poeha van de re-
clame en verpakkingen is allemaal voor de bühne, daar moeten ze es 
mee ophouden. Het wasmiddel was goed, is niet echt veranderd en dus 
bleef het resultaat gewoon hetzelfde’.

“Vernieuwing is ongeveer 
de enige constante in 
het onderwijs.”
Een ander product dat – in de ogen van zijn fabrikanten – jaarlijks aan 
vernieuwing toe is, is het onderwijs. Vernieuwing is ongeveer de enige 
constante in het onderwijs. De ene maatregel duikelt over de andere 
en het ene lessysteem is nog niet volledig geïmplementeerd of een 
vernieuwde, natuurlijk sterk verbeterde versie maakt alweer zijn op-
wachting. Voor de presentatie aan de buitenwacht worden kosten noch 
moeite gespaard. Alles moet op een vernieuwende wijze gebracht wor-
den. Kapitaal verslindend of niet, er moet en zal vernieuwd worden! 
Ieder jaar weer.

Waarom die ongebreidelde drang tot vernieuwing? Gaat de kwaliteit 
van het onderwijs hierdoor vooruit? Niet echt… Verlopen onderwijs-
processen soepeler door die continue vernieuwingen? Niet echt… 
Worden de leerlingen blijer of gemotiveerder door alle vernieuwingen? 
Niet echt… Is het misschien een goed idee om in het onderwijs een 
paar jaar niet te vernieuwen? Dus gewoon de verpakking eens even te 
laten zoals die is? En de kwaliteit van het bestaande product zijn werk 
te laten doen? Af en toe eens achteroverleunen en de boel van een af-
standje beschouwen? 

Het brengt het onderwijs waarschijnlijk inzichten die over een aantal 
jaren kunnen leiden tot vernieuwingen die er werkelijk toe doen.
Die je dán – goed voorbereid – kan uitrollen en implementeren.

“Volgens mij is dit het beste onderwijsidee van dit jaar en da’s mooi op 
tijd: even stoppen met de continue vernieuwing. Ik zal mijn moeder 
ook nog eens vragen wat zij ervan vindt…”
 
Pepijn Groenteman

COLUMN
Pepijn Groenteman
“Mijn moeder”
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“HET VALLEN IS OOK LEREN. 
IN HET ONDERWIJS MOET JE RUIMTE CREËREN 

OM FOUTEN TE KUNNEN MAKEN. 
EN DAT IS LASTIG, IN ONZE MAATSCHAPPIJ 

MOET ALLES PERFECT ZIJN.”  
Vincent Berghuis


