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Onderwijs is een middel, niet een doel op zich. Onderwijs moet mensen zo goed 

mogelijk voorbereiden op een waardevolle bijdrage in de maatschappij - en niet alleen 

maar op het zo goed mogelijk maken van examens en het behalen van diploma's. De 

maatschappij heeft meer nodig dan alleen maar hoog opgeleiden of mensen die goed 

zijn in het maken van taal- en rekentesten.  

Alle verschillende bijdragen zijn qua benodigde capaciteiten niet langs slechts één lat te leggen. Maar 

in het onderwijs reduceren we alle mogelijke capaciteiten en talenten tot slechts één score: de CITO-

toets. Die vervolgens bepaalt of je 'geschikt' of 'ongeschikt' bent. 

Wie een groot aantal vacatureteksten naast elkaar legt, ziet opvallend vaak de vraag naar kenmerken 

als creativiteit, ondernemerschap, flexibiliteit, teamgeest, leiderschap. En wie één of meerdere 

cursussen persoonlijke ontwikkeling heeft gedaan, weet dat de beste teams bestaan uit mensen die zeer 

verschillende, maar aanvullende kwaliteiten hebben. We hebben, vooral in deze tijden, niet langer 

behoefte aan eenheidsworst, maar aan een grote diversiteit aan talenten, capaciteiten en motivaties. 

We hebben vooral mensen nodig die begrijpen hoe ze in elkaar zitten en hoe ze zichzelf kunnen 

inzetten als instrument om de wereld een beetje beter te maken. 

Om deze capaciteiten te ontwikkelen moet het mogelijk zijn, voor iedereen, om onderwijs te kunnen 

volgen dat aansluit bij de talenten, motivaties, leertempo en levensfilosofie van iedere leerling. Dit 

vraagt om een meer divers onderwijslandschap. 

We weten dat niet ieder kind op dezelfde wijze leert - bij kinderen onder de vier jaar vinden we het heel 

normaal dat ieder kind op een ander moment leert lopen en praten. We weten ook dat wat bij je eerste 

kind werkt, helemaal niet van toepassing hoeft te zijn op je tweede kind. Op school echter moet 

iedereen op precies hetzelfde moment en op dezelfde manier leren - enkel op basis van je klasjaar.  

In plaats van iedereen langs dezelfde lat te leggen en hetzelfde gestandaardiseerde programma te laten 

doorlopen, zouden we differentiatie mogelijk moeten maken. Dit klinkt voor velen als onhaalbaar, 

maar het is een bittere noodzaak willen we kunnen blijven innoveren en concurreren. Mede dankzij 

digitale media is het tegenwoordig ook nog eens mogelijk. En diezelfde digitale media kunnen ook de 

enorme druk op leraren verlichten en ruimte maken voor meer echte interactie tussen leerling en 

leermeester. 

Gelukkig is er momenteel veel gaande in onderwijs en worden we ons steeds meer bewust dat ons 

onderwijssysteem niet datgene oplevert wat we zo graag willen. Maar we moeten veel verder kijken 

dan wat we gewend zijn waar school uit bestaat. En daar zit de belangrijkste sleutel tot verandering, 

maar ook de belangrijkste reden tot verzet: we zijn zo gewend dat "leren" gelijk staat aan "school". 

 

Nieuw mentaal beeld van school nodig voor nodige innovatie 



Als we de discussie over verbetering en vernieuwing van onderwijs niet durven te voeren zonder ons 

mentale beeld over onderwijs en school (schoolbanken, vast en verplicht programma, een leraar voor 

de klas) los te laten, komen we niet veel verder. We vergelijken nieuwe varianten van onderwijs door ze 

te beoordelen op de mate waarin ze afwijken van wat we al kennen.  

Vrijdagavond was ik te gast in Pauw en Witteman om te praten over onderwijs. Aanleiding was een 

rechtszaak met betrekking tot de leerplichtwet tegen de school 'De Kampanje' in Amersfoort - een 

'vernieuwingsschool' die werkt volgens het Sudbury Valley model dat in Amerika, Engeland en vele 

andere landen al tientallen jaren met veel succes bestaat, maar in Nederland tegen de grenzen van ons 

onderwijssysteem aanloopt. Zodra een discussie over onderwijs verder gaat dan wat we gewend zijn 

waar school uit bestaat (schoolbanken, klasjaren, een leraar voor de klas, examens en diploma's), 

verdedigen we de wijze waarop we tientallen jaren geleden zelf opgeleid zijn. Ook bij dit gesprek in de 

uitzending van Pauw en Witteman kwam dit duidelijk naar voren. 

Van alle video's die gekozen hadden kunnen worden om de Sudbury school De Kampanje bij leken te 

introduceren, werd uitgerekend die video gekozen die enkel belicht dat de kinderen veel buiten spelen, 

computerspellen spelen en dat er geen schoolbanken of leraren voor de klas zijn. Pauw & Witteman 

hadden ook kunnen kiezen voor beelden die laten zien dat veel van deze kinderen op hun 11e al zeer 

bekwaam vergaderingen voorzitten, sprankeling in de ogen krijgen als ze zelf (samen met hun 

medestudenten) hebben uitgevonden hoe een vliegtuig vliegt, businessplannen schrijven als voorstel 

voor nieuwe initiatieven op school (inclusief lessen), of uit zichzelf en met veel plezier (niet-verplichte) 

CITO-toetsen of staatsexamens maken. Door alleen de beelden van rolschaatsende en tikkertje 

spelende kinderen te nemen en weinig ruimte te geven voor echte uitleg van het principe, werd meteen 

de toon gezet voor een 'ja maar, je moet toch gewoon leren lezen en rekenen' en 'als ik niet was 

gedwongen, had ik het nooit geleerd' discussie.  

Dit is te gemakkelijk, gezien wat we inmiddels weten over hoe kinderen leren. Ook te gemakkelijk, 

gezien de problemen die ook (juist) in het reguliere onderwijs bestaan. Onwaarschijnlijk veel kinderen 

lopen vast, een steeds groter aantal krijgt diagnoses als AD(H)D, Autisme, Dyslexie en andere ellende. 

Veel kinderen zijn op zijn minst niet gemotiveerd om te leren op school - terwijl de wil om te leren een 

aangeboren fenomeen is. 16.000 kinderen zitten thuis omdat ze niet eens meer in het reguliere 

onderwijs terecht kunnen.  

Interessanter is de vraag waarom deze ouders zoveel tijd, geld en energie (inclusief rechtszaken!) 

spenderen om hun kinderen maar op deze school te kunnen houden? 

Een aantal ouders van kinderen op de Kampanje was teneinde raad, zag hun kinderen diep ongelukkig 

zijn in het reguliere onderwijs, en op deze school volledig opbloeien tot zelfbewuste en ondernemende 

burgers. Zij zijn in staat de kosten voor dit particuliere onderwijs op te brengen, en bereid om de niet 

aflatende druk van de buitenwereld inclusief leerplichtambtenaren en rechtszaken te doorstaan - 

omdat ze geloven in een dergelijke vorm van onderwijs. 

Doordat de wet vrij breed is en moeilijk eenduidig te interpreteren is, heeft de onderwijsinspectie met 

haar toetsingskader en wijze van inspectie een bepaalde interpretatie op die wet gemaakt waarop veel 

valt op te merken. Toch zijn er scholen die zelfs binnen dit systeem ruimte hebben gevonden om hun 

eigen visies over onderwijs te implementeren. Er bestaan ook voorbeelden van "democratisch" 

onderwijs (waarbinnen het Sudbury systeem van de Kampanje ook valt) die wel alle goedkeuring van 

de onderwijsinspectie genieten, enkele tientallen in Nederland. Zij hebben samen met de 

onderwijsinspectie gekeken hoe ze binnen de grenzen kunnen blijven opereren. Ook zijn er vele 



voorbeelden van scholen binnen het reguliere en bekostigde onderwijs die het heel anders doen en 

daar zeer succesvol mee zijn, zoals bijvoorbeeld Stad en Esch, Niekée of Wittering.nl 

 

Meer kwaliteiten erkennen 

We moeten de oplossing voor verandering in onderwijs dan ook niet zozeer (of alleen) in 'het systeem', 

'de leraren' of 'de politiek' zoeken, maar vooral bij onszelf. Als we zelf nagaan hoe en waar we de 

dingen hebben geleerd die ons nu succesvol of waardevol maken in de maatschappij en in ons werk, 

zullen we in veel gevallen helemaal niet altijd bij school uitkomen. Een hoop van de kwaliteiten die mij 

nu succesvol of waardevol maken, heb ik naast (tijdens extra-curriculaire activiteiten) of pas ná mijn 

opleidingen geleerd. Sommige dingen moest ik opnieuw leren omdat ik ze op school en tijdens mijn 

studie zelfs had afgeleerd, zoals bijvoorbeeld het leren vertrouwen op mijn intuitie. 

We moeten ook het idee durven loslaten dat onderwijs hetzelfde voor iedereen moet zijn. We hoeven 

niet iedereen langs dezelfde lat te leggen om kwaliteit te kunnen meten. Sterker nog, hoe smaller de 

definitie van "kwaliteit", hoe meer kinderen buiten de boot vallen - die vervolgens ook meteen een 

stempel 'probleemgeval' krijgen. Als er één ding duidelijk naar voren komt bij menig wetenschappelijk 

onderzoek over onderwijs en ontwikkeling, is het wel dat 'probleemgevallen' zich ook als zodanig gaan 

gedragen. En mensen die het stempel 'goed' of 'geschikt' krijgen zich ook als zodanig opstellen en gaan 

presteren. 

 We kunnen dus maar beter de aandacht gaan leggen op de kwaliteiten van leerlingen, dan op hetgeen 

ze allemaal níét kunnen of fout doen. Weerstand kan goed werken als slijpsteen, maar we moeten ons 

goed afvragen wie die weerstand op zou moeten werpen. 

Sommige kinderen komen enorm tot hun recht op een 'Democratische' of 'Sudbury' School, anderen 

hebben meer baat bij regulier en klassikaal onderwijs, weer andere kinderen zouden beter gedijen bij 

een echte een leermeester-leerling relatie en weer anderen doen liever alles op zelfstudie. 

We moeten toe naar een kijk op onderwijs die toestaat dat een leerling precies dat onderwijs of die 

opleiding kan genieten die past bij hem of haar. Dat er ruimte is om zelf fouten te maken, en die te 

leren herstellen. Dat we datgene wat een kind wél in huis heeft centraal stellen, niet de 

probleemgebieden.  

Er bestaan gelukkig al zoveel scholen, programma's, onderwijsvormen en leraren die het anders en 

beter doen - zowel in het reguliere bekostigde onderwijs als in niet-bekostigd onderwijs. Het wordt tijd 

dat we in de media de aandacht verschuiven van de lijstjes, CITO en "zo hoog mogelijk scoren op 

internationale ranglijsten", naar dergelijke goed functionerende voorbeelden. Want goed voorbeeld 

doet goed volgen: als we meer aandacht vestigen op datgene wat werkt, en ouders en leerlingen zich 

realiseren dat ze een échte keuze hebben, zal vanzelf een beweging plaatsvinden naar onderwijs dat wél 

past bij deze tijd. 

Claire Boonstra is afgestudeerd ingenieur Civiele Techniek (TU Delft), succesvol ondernemer, moeder 

van twee jonge kinderen, Young Global Leader van het World Economic Forum en oprichter van 

Operation Education - een snelgroeiend platform voor onderwijsvernieuwing. 



Op 24 april organiseert Operation Education een 'Festival of Solutions' waarin de schijnwerpers 

worden gezet op een veelheid aan succesvolle onderwijsvormen die voorbereiden op een waardevolle 

bijdrage aan de samenleving. www.festivalofsolutions.nl 

  

 

http://www.festivalofsolutions.nl/

