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“ Soms lees je iets dat je onderwijshart sneller 
laat kloppen. Lieve allemaal, lees dit boek 

 en laten we samen die verandering zijn.”

“ Dit inspirerende boek leg ik morgen in 
 de teamkamer. Gespreksstof voor de 
theesessie.”

“ Zonder oordeel ontleed je het systeem, laat 
 je zien – op een heel toegankelijke manier, 
zodat iedereen erin mee kan – waarom het 
niet (meer) klopt en dat het anders kan.”

“ Ik voel hem ook, die onderstroom, de 
 verandering die nodig is, en dat ik zó graag 
wil bijdragen. Een aanrader om te lezen en 
delen!!”



“ Voor iedere onderwijsmaker, dromer en 
 verbeteraar. ‘Onderwijs van A naar Beter’.”  

“ Je schrijft helder en dringt met rake 
 voorbeelden - die je een soort van ‘licht’ 
weet te brengen - door tot de kern. Als lezer 
start je met nadenken, en ook voelen hoe 
het nou eigenlijk bij jezelf werkt, hoe je ook 
zelf kunt vastzitten in je eigen systeem. Maar 
dat dat helemaal niet hoeft. Dat je zelf kunt 
besluiten er uit te stappen. Je boek geeft die 
mogelijkheid... mooi!”
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Een tijdje geleden vond ik bij het opruimen een 
opstel terug dat ik op mijn zeventiende had 
geschreven en waarvan ik totaal was vergeten dat 
het bestond. In dat opstel schreef ik over de vele 
voorbeelden van mensen in mijn directe omgeving 
en waarover ik had gelezen, die ergens briljant in 
waren. Maar ze waren niet mooi ‘rond’ ontwikkeld 
en daardoor vielen ze niet op in het systeem en 
zeker niet in het onderwijssysteem. Ik eindigde 
het opstel met de volgende woorden:

“Het zou zo fijn zijn als ieder mens zodanig 
onderwijs zou kunnen krijgen dat hij zijn 
eigen grenzen kan bereiken. Misschien 
is dat in de toekomst ooit nog wel te 
verwezenlijken als er meer inzicht komt in de 
menselijke geest.”

Ik kreeg voor het opstel een 7,5. Maar onbetaalbaar 
is het commentaar dat mijn docent onder het opstel 
schreef:

“Een wat slappe conclusie, zo’n vrome 
wens, gebaseerd op veel idealisme, maar 
met weinig realiteitszin”. 

Dankzij sociale media heb ik de betreffende docent, 
Kees van de Wild, weten te traceren. Hij was altijd 
één van mijn topdocenten. We hebben een geweldig 
gesprek gehad over de opbouw van een goed opstel, 
over het trekken van een logische conclusie en het 
intrappen van open deuren. Ik ben hem eeuwig 
dankbaar omdat deze conclusie 25 jaar later nog 
altijd typerend is voor de wijze waarop er soms tegen 
transformaties in het onderwijs aan wordt gekeken. 
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Ik ben lang niet altijd met onderwijs bezig geweest. 
In mijn loopbaan heb ik in zeer uiteenlopende rollen 
met veel verschillende mensen gewerkt. 
Van medewerker in een callcenter en in een 
archiefbedrijf tot showdanser in een showballet. 
Ik werd Delfts Ingenieur Civiele Techniek, werkte als 
manager bij grote bedrijven als KPN en Unilever en 
werd tech-ondernemer. Ik was mede-oprichter van 
Augmented Reality (AR) bedrijf Layar - de mobiele 
app waarmee men om zich heen kon zien waar 
huizen te koop waren, later doorontwikkeld naar 
interactieve print waarmee men magazines tot leven 
kan laten komen met digitale content. Ik werkte met 
mensen met alle mogelijke achtergronden - van 
gehandicapten tot wereldleiders, van ondernemers 
tot ambtenaren, van jong tot heel oud, van om de 
hoek tot aan de andere kant van de wereld. In al die 
rollen heb ik veel ervaring opgedaan met het effect 
van onderwijs en stelde ik altijd al veel vragen bij de 
manier waarop we onze systemen - voornamelijk 
die voor leren en ontwikkelen - hebben ingericht.

 

Roeping

Het heeft 20 jaar geduurd voor ik me realiseerde 
dat ik in precies datgene wat ik in mijn opstel 
schreef mijn roeping heb gevonden. In september 
2012, op het podium van de eerste “TEDx- 
AmsterdamEducation”, een conferentie waar 
wereldverbeteraars elkaar ontmoeten, deelde ik 
voor het eerst publiekelijk mijn visie op leren, 
ontwikkelen en onderwijs. En maakte ik, in tranen, 
op het podium bekend dat ik mijn techbedrijf Layar 
ging verlaten. “I have to do this” zei ik. En: “Help 
mij alsjeblieft, want ik weet niets van deze voor mij 
nieuwe wereld van het onderwijs”.
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Dat heb ik geweten - want in de maanden erna 
kreeg ik letterlijk duizenden persoonlijke reacties 
van mensen die zeiden: “Eindelijk iemand die 
hetzelfde denkt en voelt als ik, ik dacht dat ik de 
enige gek was - alleen roepende in de woestijn. 
Kunnen we koffie drinken?”. Ik wilde niets liever, 
maar het was niet effectief als al die mensen alleen 
maar met mij zouden koffiedrinken. Ik wilde ál deze 
mensen, deze energie, bij elkaar brengen… Toen 
ben ik bijeenkomsten gaan organiseren en daaruit 
is mijn organisatie œ Operation Education ontstaan. 
Terugkijkend hebben we de afgelopen 4,5 jaar 
vooral besteed aan het begrijpen van het systeem 
- wat zijn de krachten die er op inspelen, aan welke 
knoppen kunnen we draaien. Kenmerkend was in 
alle gesprekken met de verschillende spelers in het 
onderwijsveld, dat iedereen voelt dat het huidige 
systeem niet meer beantwoordt aan de vraag van 
zowel de kinderen als de onderwijsprofessionals. 
Het knelt. Het schuurt. Hoe het onderwijssysteem 
er in te toekomst precies uitziet, dat weten ze 
niet. Maar dat het ook voor hen anders moet, is 
duidelijk. 

Wat wij nu doen is mensen helpen bewegen van 
A naar Beter in het onderwijs. 

Laten we eerst eens stilstaan bij 
de vraag waarom het zo belangrijk 
is om die reis van A naar Beter te 
maken.
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Het is ons allemaal de afgelopen maanden duidelijk 
geworden dat er een nieuwe wereldorde aan het 
ontstaan is. Met de Brexit, de verkiezing van Donald 
Trump, de opkomst van het populisme en China 
als nieuwe wereldmacht, zijn er aardverschuivingen 
gaande van een omvang die ik ook niet had zien 
aankomen. En allemaal stellen we onszelf de vraag: 
wat is hier aan de hand? Wat moet er gebeuren 
om hier verbetering in aan te brengen? Waar te 
beginnen?  

In januari was ik als één van de Young Global 
Leaders van het World Economic Forum aanwezig 
op de jaarlijkse bijeenkomst van wereldleiders in 
Davos. Hoewel onderwijs een thema is waar het 
World Economic Forum zelf al jaren mee worstelt 
en wat het niet op de prioriteitenlijst heeft staan, 
kwam het thema onderwijs afgelopen ‘Annual 
Summit’ in zo’n beetje elke sessie naar voren als 
prioriteit. Hoe om te gaan met de gevolgen van de 
4e Industriële Revolutie? Onderwijs en leven lang 
leren. Hoe zorgen we ervoor dat mensen gezonder 
leven? Beginnen in het onderwijs. Populisme? 
Onderwijs. 

Er zijn meer redenen waarom we het onderwijs erg 
belangrijk moeten vinden. 

Technologische ontwikkelingen volgen al decennia-
lang de Wet van Moore  1 , die stelt dat de reken- 
kracht van computers, robots en kunstmatige 
intelligentie elk anderhalf jaar verdubbelt tegen gelijk-
blijvende prijs. Dat is dus een exponentiële ontwikke-
ling die nog altijd doorgaat - maar mensen denken 
vooral lineair. En degenen die denken dat de Wet 
van Moore aan het einde van zijn levensduur is, wijs 
ik graag op de opkomst van de Quantumcomputer 
die de snelheid van ontwikkelingen op weer een 
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heel ander niveau brengt. Het interessante is 
dat alle technologieën elkaar ook aan het kruis-
bestuiven zijn. We bevinden ons momenteel in 
een soort wervelwind van ontwikkelingen in onder 
andere robotica, kunstmatige intelligentie, nano-
technologie, biotechnologie, DNA-sequencing, 
zonneceltechnologie en ga zo maar door.
De reactie van mensen lijkt echter een beetje op die 
in de aanloop naar de grote tsunami in Zuid-Oost 
Azie in 2004. “Kijk hoe dat water wegtrekt, hoe 
interessant dat het koraal te zien is…” Maar dan - 
WHAOM - komt als een stortvloed het water over 
ons heen. 

Als al die robots, computers en kunstmatige 
intelligentie zo’n belangrijke rol gaan spelen in ons 
leven - wat blijft er dan over voor ons als mensen? 
Precies die kwaliteiten die ons als mensen en als 
mensheid onderscheiden van robots. 

Time

We are here

Human
Performance

Computer
Performance

 1
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Een voorbeeld: in mijn tijd bij Layar hadden we 
specialisten op het gebied van Augmented Reality 
nodig. Daar waren in 2009 toen we lanceerden nog 
geen opleidingen voor. Nu, bijna acht jaar later, zijn 
er nog altijd geen volwaardige opleidingen op het 
gebied van Augmented Reality, terwijl Pokémon Go 
een enorme rage is geworden en velen de Albert 
Heijn Dinoplaatjes door de kamer hebben laten 
lopen. Het is best logisch dat opleidingsinstituten 
hierin niet de voortrekkers zijn want het duurt in 
het huidige systeem minimaal vier à vijf jaar voor 
een nieuwe studie is ingericht en geaccrediteerd. 
Vervolgens zijn studenten vier à vijf jaar aan het 
studeren en ben je zo tien jaar verder - en is het 
vakgebied alweer enorm veranderd of zelfs alweer 
overbodig geworden. 

21st century skills?

Wat zochten wij dan wel? Wij zochten mensen 
met verbeeldingskracht, die in staat zijn om zich 
een compleet nieuwe wereld voor te stellen. 
Met creativiteit - die dus echt in staat zijn om 
een nieuwe wereld te creëren. Mensen die erg 
flexibel zijn, want van de ene op de andere dag 
kon onze realiteit veranderd zijn. Mensen die in 
staat waren om te varen op hun intuïtie, want geen 
managementboek was bij ons van toepassing. 
Mensen die kritisch kunnen denken, goed 
samenwerken, ondernemend zijn en inventief. 

Sommigen herkennen in deze lijst een aantal van 
de zogenoemde  ‘21st century skills’. Maar men 
zou net zo goed kunnen beargumenteren dat dit 
de ‘4e eeuw voor Christus skills’ zijn, want het zijn 
precies die kwaliteiten die ons altijd als mensheid 
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in staat hebben gesteld om vooruitgang te boeken. 

Wat zou er gebeuren als we de ontwikkeling van 
deze menselijke capaciteiten een hogere prioriteit 
zouden geven in ons onderwijs?

Levensverwachting

Er speelt nog iets anders mee, en dat is dat we 
steeds langer leven. Volgens diverse rapporten is 
de gemiddelde levensverwachting van kinderen die 
vandaag de dag in dit werelddeel geboren worden, 
al honderd jaar. Wat betekent het om honderd 
jaar te leven in een samenleving die razendsnel, 
misschien wel exponentieel ontwikkelt? Wat is dan 
echt belangrijk om te leren?

intuïtie
creativiteit
leiderschap
identiteit
expressie
cultuur
inventiviteit

samenwerken
ondernemerschap
kritisch denken
verbeeldingskracht
flexibiliteit
charisma
empathie etc…
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Laten we eens aan de andere kant van dat 
honderdjarige bestaan gaan staan. De Australisch 
palliatief verpleegkundige Bronnie Ware heeft een 
beroemd boek geschreven met de titel “The top 5 
regrets of the dying”, oftewel de top 5 zaken waar 
mensen op hun sterfbed spijt van hebben. Dit is die 
spijt-top 5 vertaald in het Nederlands:

 Ik wou dat ik…:
 1  de moed had om mijn eigen 

leven te leven, niet dat leven 
wat anderen van mij hadden 
verwacht

 2  niet zo hard had gewerkt
 3  de moed had mijn gevoelens 
 uit te drukken
 4  in contact was gebleven met 

mijn dierbaren
 5  mezelf had toegestaan gelukkig 

te zijn
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Dit weten we allemaal wel. Dit is het onderwerp van 
zo’n beetje elke motievatiegoeroe, elk zelfhulpboek 
en elke TED-talk. Wat zou er gebeuren als we 
de manier waarop we onze kinderen ontwikkelen 
zodanig zouden inrichten dat mensen aan het eind 
van hun leven niet meer deze spijt voelen?
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Een nieuw 
paradigma voor 
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kompas
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Het moge duidelijk zijn: er is een nieuw raamwerk, 
een nieuw denkkader oftewel een nieuw paradigma 
nodig voor ons onderwijs en een leven lang leren. 
Op twee niveaus:

 1  Doel - het “waarom” en “waartoe”. 
Wat is het doel van onderwijs, 
waar willen we naartoe, wat is het 
goede? En dus: wat verstaan we 
onder succes, wat is ‘kwaliteit’ in 
onderwijs? 

 2  Inrichting - het “wat” en “hoe”. 
Wat betekent het antwoord op het 
“waartoe” voor de inrichting van het 
onderwijs, inclusief infrastructuur, 
methodes etcetera?

Laten we beginnen bij het eerste niveau: wat is 
succes en kwaliteit? Wanneer hebben we het goed 
gedaan? Hieronder ligt de allerbelangrijkste vraag: 
Wat is het doel van onderwijs? Waartoe leiden we 
eigenlijk op? En daarmee samenhangend: wat wil 
ik als ouder voor mijn kinderen? En als professional: 
waartoe kom ik elke ochtend mijn bed uit?

Deze vraag zou ons continu bezig moeten houden 
- want op basis waarvan beslissen we anders over 
de invulling van onderwijs? Hoe bepalen we anders 
wat ‘goed’ is? Op basis waarvan bepalen we dan 
waar het geld naartoe gaat? Gek genoeg is er geen 
breed gedragen antwoord op deze vraag. Er is 
geen helder antwoord als je het ministerie van 
OCW belt, en ook menig school heeft op deze 
vraag nog geen duidelijk antwoord dat door het 
hele team gedragen wordt. Maar als ik individueel 
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met mensen praat, is er wel degelijk sprake van 
een sterke overeenstemming. 
Als ik jou als lezer er naar zou vragen, wat zou je 
dan antwoorden op die meest belangrijke vraag: 
wat is het doel van onderwijs? 

Ik geef twee mogelijke antwoorden:

Het doel van onderwijs is:

 A  het behalen van hoge scores, hoge 
diploma’s, een hoge positie op de 
ranglijsten, een hoge economische 
waarde.

 B  het ontketenen van ieders unieke en 
oneindig potentieel en leren dit een 
leven lang waardevol in te zetten & 
bij te dragen aan een betere wereld: 
vrediger, gelukkiger, gezonder en 
duurzamer.

Is je persoonlijke antwoord, wat je wenst of vindt 
dat het zou moeten zijn, het meest in lijn met optie 
A of B?

Van de vele duizenden mensen - uit alle hoeken 
van het land en van alle achtergronden en functies 
binnen, naast en buiten het onderwijs -  die ik deze 
vraag inmiddels heb voorgelegd, kiest minder dan 
5% voor optie A. Ruim 95% vindt en voelt dat het 
persoonlijke antwoord het meest in de buurt komt 
van optie B.
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Er wordt mij wel eens gezegd: ja maar dat is flauw 
- want je kunt het met optie B natuurlijk niet oneens 
zijn. Aha! Dat is interessant! Als we het niet met 
optie B oneens kunnen zijn, laten we het hier dan 
over eens zijn.

De vervolgvraag is natuurlijk: wie vindt dat optie B 
het goede is, maar handelt stiekem in het dagelijks 
leven nog wel naar optie A - bijvoorbeeld bij het 
begeleiden van je kinderen, in wat je zelf nastreeft? 
Mijn ervaring is dat 70-80% van de mensen in dit 
geval, zij het wat weifelend of met enige schaamte, 
de hand opsteekt.

We vinden optie B maar handelen naar optie 
A: hoe hoger je cijfer, hoe beter. Hoe hoger 
de uitstroom naar VWO, hoe beter. Hoe meer 
behaalde diploma’s, hoe beter. Hoe meer hoger 
opgeleiden, hoe beter. Hoe hoger we als land in 
de PISA ranglijsten staan, hoe beter. Hoe dit zich 
verhoudt tot wat we eigenlijk bedoelen te bereiken, 
bespreken we niet of nauwelijks.

Er is sprake van een flinke ontkoppeling, niet alleen 
in de samenleving, maar ook in onszelf. We voelen, 
vinden en weten vaak diep van binnen wel wat het 
goede is, maar we handelen er niet naar.

Wat ons allen te doen staat is die ontkoppeling 
op te heffen, om het gat tussen het goede en ons 
handelen te dichten. 

Ik geef nog een voorbeeld zien waaruit de 
ontkoppeling tussen A en B blijkt. 

Ons handelen Het goede
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Schoolwaardenkompas

Een groep onderwijsmensen heeft een 
Schoolwaardenkompas  1  ontwikkeld, een soort 
kieskompas voor het onderwijs. Ze delen het 
onderwijs in in vier kwadranten. De verticale as 
is de doel-as van het onderwijs, met onderin het 
‘collectief’ als doel van de school - oftewel het 
behalen van goede cito-resultaten en eindexamens 
als doel van de school, en bovenin de persoonlijke 
ontwikkeling als doel van de school. De horizontale 
as is de relatie-as, met links de hiërarchie als relatie, 
boven-onder, ik weet het beter, ik weet hoe het 
zit, en rechts de gelijkwaardigheid als relatie, naast 
elkaar.

Persoonlijk
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Het traditionele onderwijs (collectief & hiërarchie) 
en vooral de manier waarop tot voor kort de 
verantwoording werd afgelegd zit helemaal 
linksonder. Maar ook rechtsboven (persoonlijk & 
gelijkwaardig) zijn vormen van onderwijs te vinden 
- met in de uiterste hoek rechtsboven bijvoorbeeld 
Democratische of Sudbury Valley scholen. Vormen 
van onderwijs die normaliter op veel initiële weer-
stand stuiten omdat ze zo ver afwijken van wat 
mensen als goed onderwijs zien. 

Onder dit kompas hangt een vragenlijst. Het 
interessante is dat, wanneer we mensen in het 
onderwijs deze vragenlijst laten invullen, ze 
structureel zichzelf in het rechterbovenkwadrant 
indelen, zijnde hun gewenste situatie  2 : 
persoonlijke ontwikkeling op basis van gelijk-
waardigheid.
Maar als ik mensen dan vraag: wat doe je in de 
praktijk - geeft men linksonder aan  3 : streven 
naar goede examenresultaten in een hiërarchische 
setting. 

Persoonlijk

B
ov

en
Collectief

N
aa

st

 2  Wens  3  Werkelijkheid

Persoonlijk
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Ook hier zien we weer de ontkoppeling tussen 
wens en handelen. Ik kan me voorstellen dat 
hierin de belangrijkste verklaring ligt voor het grote 
percentage uitval en burnout in het onderwijs. 
Het moet heel zwaar zijn om als leerkracht diep 
van binnen te voelen dat je ‘naast’ de leerling wilt 
staan en persoonlijke aandacht wilt kunnen bieden, 
maar er toch iedere dag van je verwacht wordt dat 
je je vooral op alle leerlingen tegelijkertijd richt en 
hiërarchisch les geeft - dat je kennis overdraagt, 
met een vaste methode, voor iedereen.

Linksonder is in lijn met antwoord A, rechtsboven 
met antwoord B:

We voelen dus dat we moeten bewegen van A naar 
B, dat er een gat is tussen wat we doen en wat we 
voelen, tussen wat we nu doen en waar we eigenlijk 
naar toe willen [niveau 1]. Maar waarom blijkt dat 
dan zo moeilijk? Dat komt door onze gewoontes 
op basis waarvan we ons onderwijs nu inrichten en 
ontwerpen: het tweede niveau waarop een nieuw 
denkkader nodig is. Want welk succes streven we 
nu na? En in hoeverre is wat we nu doen dan het 
goede?

A

Persoonlijk

B
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Collectief
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Het ‘goede’ behouden

Wat ik vaak hoor: ‘Ja, Claire, het is fantastisch wat 
je ons vertelt, en beweging is natuurlijk prima - 
maar laten we vooral het goede behouden’, ‘laten 
we het kind niet met het badwater weggooien’ en 
‘je experimenteert niet met kinderen, dat doen we 
nou eenmaal niet.’ Al deze uitspraken impliceren 
dat er ontzettend goed is nagedacht over het 
huidige systeem, dat wij heel goed weten wat het 
goede is en dat we daar ook naar handelen. Dat 
ben ik gaan onderzoeken. 

Want interessant genoeg, als we ons een beeld 
vormen van een leeromgeving, van een school, dan 
zien we eigenlijk altijd wel eenzelfde plaatje van een 
klas vol kinderen, een leerkracht voor de klas en 
een schoolbord aan de muur. Maar, waarom doen 
we het eigenlijk zó?         
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#Onderwijsvragen

Waarom hebben we eigenlijk lange 
zomervakanties? Waarom een centraal 
eindexamen? Waarom klaslokalen? 
Waarom 10-minutengesprekken? 
Waarom duren lessen 50 minuten? 
Waarom moeten leerlingen stilzitten? 
Waarom moeten de leerlingen netjes 
aan elkaar leren schrijven in het 
zogenoemde verbonden schrift? 
Waarom is er een splitsing tussen 
basis en voortgezet onderwijs? 
Waarom geven we cijfers? Waarom 
huiswerk? Waarom kunnen 
leerlingen eigenlijk blijven zitten? 
Waarom start school om 8.30 uur? 
Waarom zijn scholen ingedeeld naar 
geloofsovertuiging? Waarom is er 
een gemiddelde? Waarom worden 
leerlingen ingedeeld in hoger versus 
lager? Waarom is er standaardisatie? 
Waarom lesmethodes? Waarom, 
waarom, waarom?
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Onder de titel #onderwijsvragen zijn we binnen 
Operation Education heel systematisch het systeem 
aan het bevragen op al deze gewoontes. En dat doen 
we volgens een vast format. Allereerst onderzoeken 
we altijd de historie. Hoe is het zo gekomen? Heel 
interessant om daar achter te komen, want het hangt 
soms van toevalligheden aan elkaar of het is uit 
praktische overweging ontstaan. Vervolgens onder-
zoeken we de voordelen en de nadelen, waarvoor 
we zoveel mogelijk wetenschappelijke onderbouwing 
zoeken. Tenslotte bekijken we de alternatieven. Dit 
doen we middels een tweewekelijkse serie op BNR 
Nieuwsradio. Alle eerder genoemde vragen hebben 
we inmiddels behandeld, vele zullen nog volgen. 
De dossiers zijn terug te lezen en te beluisteren.

Maar laten we allereerst een zo’n vraag behandelen.

Vraag: Waarom zijn er lange 
zomervakanties?

Dit heeft zijn oorsprong in het landbouwverlof: 
kinderen hadden recht op maximaal zes weken 
landbouwverlof om hun ouders te helpen op de 
boerderij. Vandaag de dag zijn er - op enkele 
uitzonderingen na - nauwelijks meer gezinnen waar 
de kinderen de ouders ‘s zomers helpen op de 
boerderij. Een andere reden is dat het onderwijs 
vroeger was voorbehouden aan de elite - en die had 
haar zomerhuizen, onder andere in ‘t Gooi, waar ze in 
de zomer twee à drie maanden naartoe gingen. Deze 
tijd hebben we gelukkig achter ons gelaten, maar we 
houden nog altijd vast aan de lange zomervakanties. 

Dat heeft ook voordelen. Ik vind het elke zomer weer 
heerlijk om er met ons gezin - we hebben drie jonge 

https://operation.education/category/onderwijsvragen/
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kinderen van inmiddels 8, 5 en 3 jaar - op uit te 
trekken en ons volledig onder te dompelen in een 
andere cultuur, om veel avonturen te beleven, en 
om die batterij weer even volledig op te laden. 
Waarbij we onszelf natuurlijk de vraag moeten 
stellen: hoe komt het dat die batterij zo leeg is 
geraakt? Maar dat is een andere discussie. 
Nu de nadelen. Het is interessant om te zien 
dat bepaalde gebruiken in het onderwijs invloed 
hebben op de gehele samenleving. Dankzij onze 
lange zomervakanties is er bijvoorbeeld sprake 
van een ‘komkommertijd’ waarin er nauwelijks 
iets gebeurt en is er sprake van een hoogseizoen 
en een laagseizoen. Vakantiereizen zijn in het 
hoogseizoen meetbaar minimaal twee keer zo duur 
als in het laagseizoen; er wordt nog altijd vakantie-
accommodatie bijgebouwd om te voldoen aan 
de piekvraag in het hoogseizoen terwijl die in het 
laagseizoen leegstaat. We staan met zijn allen op 
zwarte zaterdag in de file, enzovoorts. 

Maar waar het specifiek gaat om het leren, is in 
dit geval veel onderzoek gedaan dat aantoont 
dat er in de lange zomervakanties een stagnatie 
of zelfs afname ontstaat in de leeropbrengsten, 
gemeten volgens gestandaardiseerde toetsen, dus 
in scenario “A”. Deze stagnatie heet in het Engels 
de ‘summer learning loss’, in het Nederlands 
vertaald als de ‘zomerdip’. Maar nu komt het: 
deze zomerdip is extra groot bij kinderen uit een 
lagere sociaal-economische status. Oftewel: lange 
zomervakanties dragen bij aan het vergroten van de 
ongelijkheid. Is dat wat we willen? Moeten we het 
er niet met elkaar over hebben? 

Kan het anders? Jazeker - ook in Nederland zijn er 
scholen die 50 of zelfs 52 weken per jaar open zijn, 
van 7 uur ‘s ochtends tot 19 uur ‘s avonds. 
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Deze scholen hebben vrijwel allemaal de traditionele 
setting losgelaten, want dit kan natuurlijk niet als je 
vasthoudt aan jaarklassen en vaste lesmethodes 
voor iedereen. Het kan dus wel degelijk anders.
We hebben op het moment van schrijven achttien 
van deze onderwijsvragen behandeld. Ik deel jullie 
graag de vijf opvallende conclusies die wij hebben 
getrokken uit deze eerste serie vragen. 

Conclusie 1: nauwelijks bewijs

De eerste conclusie is dat er geen of nauwelijks bewijs 
blijkt te zijn dat de status quo in het onderwijs het 
goede is. We hebben echt gezocht. Samen met 
het team van Operation Education en onze volgers 
hebben we veel invloedrijke onderwijswetenschappers 
benaderd. Er wordt wel veel onderwijsonderzoek 
gedaan, maar dat geeft geen degelijke onder-
bouwing dat datgene wat we doen in het onderwijs 
ook het goede is voor mens en samenleving. Ook 
niet als het antwoord op de vraag naar het doel van 
onderwijs dichtbij optie A lag. Opvallend.

Conclusie 2: soms is het gewoon 
slecht

Sterker nog, in sommige gevallen is er zelfs heel 
veel onderbouwing dat zegt dat de status quo 
juist schadelijk is. Bijvoorbeeld het verschijnsel 
zittenblijven of doubleren, een jaar overdoen. Maar 
liefst 45% van alle leerlingen die ooit aan het eind 
van de middelbare school een diploma hebben 
gehaald – en dan laten we de kinderen die eerder 
zijn uitgevallen nog buiten beschouwing – heeft 
ooit met zittenblijven te maken gehad. 9% heeft 
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zelfs twee jaar of meer vertraging opgelopen. 
Het vele onderzoek is eensgezind in de conclusie 
dat zittenblijven op de lange termijn zinloos is. 
Het heeft nauwelijks zin om te herhalen wat het 
eerste jaar ook al niet werkte en de leerlingen lopen 
een achterstand op die ze de rest van hun leven 
niet meer inhalen. Daarnaast is het ook nog eens 
heel erg duur. Zittenblijven kost de samenleving 
volgens de opgave van het CPB maar liefst 500 
miljoen euro directe kosten per jaar!

Conclusie 3: grotere ongelijkheid

Een derde conclusie is dat sommige onderwijs-
gewoontes blijken bij te dragen aan het vergroten 
van de ongelijkheid. Ik noemde al de zomer-
vakanties, maar ook het hebben van huiswerk en 
centrale eindexamens dragen - hoewel centrale 
examens juist bedoeld zijn als instrument om de 
ongelijkheid te verkleinen - bij aan het vergroten van 
de ongelijkheid. Dit komt door de toename aan 
commerciële instituten die leerlingen helpen bij het 
maken van huiswerk en bij de voorbereiding op 
goede scores voor examens en gestandaardiseerde 
toetsen. De diensten van de commerciële instituten 
worden soms zelfs standaard aangeboden door 
scholen. Maar die extra ondersteuning is duur en 
niet iedereen kan zich dat veroorloven. Kan dit 
anders?

Conclusie 4: het kan anders

En nu het goede nieuws: bij alle vragen blijkt dat 
er alternatieven zijn. Het kan zelfs radicaal anders 
binnen de wettelijke grenzen van het huidige 
systeem - met instemming van de inspectie. 
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Er is in Nederland een flink aantal scholen die dit 
laat zien en daarnaast zijn er heel veel scholen die 
laten zien dat het op zijn minst een beetje anders 
kan.

Conclusie 5

Tenslotte - en dat is wat elke vernieuwende school 
herkent, en wat elke lezer zal erkennen: het is zo 
ongelofelijk moeilijk om het systeem uit onszelf te 
krijgen. We zijn er in opgegroeid, opgeleid, we zijn 
gewend er in te werken. Het geeft houvast.

Daarom ben ik nog dieper gaan graven in de 
wortels van ons systeem en vond ik de puzzel-
stukjes waardoor ik nu beter begrijp hoe het zo 
gekomen is - en die kunnen helpen om een beetje 
los te komen van het systeem. Hierbij een kennis-
making met de drie heren die ons het systeem 
hebben gegeven dat we vandaag de dag kennen:

 1  Meneer Gemiddelde
 2  Meneer Hoger versus Lager
 3  Meneer Standaardisatie
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Het ontstaan van 
het systeem
Meneer Gemiddelde: 
Adolphe Quetelet /
Meneer Hoger 
versus Lager: 
Sir Francis Galton / 
Meneer 
Standaardisatie: 
Frederic Winslow 
Taylor
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Meneer Gemiddelde:
Adolphe Quetelet

Quetelet (1796-1874) was een Belgisch astronoom, 
wiskundige, statisticus en socioloog die eigenlijk de 
grondlegger van de statistiek vormt en het principe 
van de gemiddelde mens introduceerde. Hij gooide 
allerlei meetresultaten op één hoop, deelde dat 
dan door het aantal metingen en zo ontstond de 
normaalverdeling:

 1  De normaalverdeling beschrijft datgene wat 
normaal is, het kent een gemiddelde en een 
standaarddeviatie, oftewel de ‘standaard-afwijking’. 
Waar bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd waarop 
een kind leert lezen zes jaar is, heb je al kinderen 
die op hun vierde klaar zijn om te leren lezen. Zij 
krijgen het stempel “hoogbegaafd”. Maar daar 

 1
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tegenover heb je net zo goed kinderen die pas 
op hun achtste klaar zijn om te leren lezen. Zij 
krijgen remedial teaching om maar weer binnen 
het gemiddelde bereik te vallen.

Quetelet zag het gemiddelde als het ideale gods-
beeld, als de ideale mens. En nog altijd leven we 
in een wereld waarin iedereen die afwijkt voor gek 
wordt verklaard - of op zijn minst wordt bestempeld 
met een ‘stoornis’, een ‘afwijking’, een ‘disorder’: 
Autistisch Spectrum Stoornis, Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder (ADHD). 

Ik ken echter inmiddels genoeg volwassenen 
die we nu zeer succesvol en waardevol voor de 
samenleving zouden noemen, maar die destijds 
pas op hun tiende of zelfs hun twaalfde klaar waren 
om te leren lezen. Hun leerkrachten concludeerden 
toen dat ze ‘gewoon ergens anders mee bezig 
waren’ - en kregen gelijk in hun vertrouwen dat ze 
dit later gemakkelijk zouden inhalen. Staan we dit 
nog toe?

En in hoeverre zijn mensen 
eigenlijk gemiddeld? 

Laat ik u meenemen naar de jaren ‘50, de 
Amerikaanse luchtmacht - de US airforce. Zij 
hadden destijds state of the art vliegtuigen, maar 
ze vielen bij bosjes uit de lucht. “Pilot induced 
problems” werd als reden aangegeven - oftewel 
de piloot had het gedaan. De cockpits waren 
gedimensioneerd op de perfect gemiddelde 
piloot - wat niet heel vreemd is aangezien er al 
een natuurlijke selectie plaatsvindt: je neemt nou 
eenmaal fitte, atletische mensen aan en geen 
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dwergen of dikzakken. Een onderzoeker echter is 
toen nagegaan hoeveel procent van de 4063 
piloten binnen het 30% gemiddelde bereik vielen 
op tien dimensies - zoals lengte, schouderbreedte, 
heupomvang, armlengte, etcetera. Hoeveel procent 
van de piloten zouden er op deze tien dimensies 
binnen het 30% gemiddelde bereik vallen? 80 
procent? 60 procent?

Het antwoord is: nul.

Geen van de piloten viel op alle tien dimensies 
binnen het 30% gemiddelde bereik. Zelfs als maar 
drie dimensies werden meegenomen, viel nog maar 
3,5% binnen het gemiddelde bereik.

 

Oftewel: niemand valt, op alle 
dimensies, binnen het gemiddelde 
bereik.

Dit weten we allemaal wel. Want als we kijken naar 
de mens, het individu, weten we dondersgoed 
dat er een oneindig groot spectrum bestaat aan 
verschillende talenten, motivaties, capaciteiten en 
persoonlijkheden die mensen van nature hebben. 
En die veranderen ook nog eens in de loop van het 
leven. Aan de andere kant is er een oneindig grote 
diversiteit in de verschillende manieren waarop een 
mens waardevol kan bijdragen aan de samenleving. 
Maar wat we nu doen met onze systemen is daar 
een heel smalle trechter tussen zetten - en alleen 
die capaciteiten gericht op het geven van het juiste 
antwoord, in een paar gestandaardiseerde toetsen, 
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in een beperkt aantal vakken, bepalen of je ‘OK’ 
bent of ‘Niet OK’. Ik heb het gevoel dat 
we daarmee onszelf als mensen, en onszelf als 
mensheid, ernstig tekort doen.

Meneer Hoger versus Lager: 
Sir Francis Galton

Galton (1822-1911) bouwde voort op het werk van 
Quetelet. Maar waar Quetelet het gemiddelde zag 
als het ideale godsbeeld, vond Galton het gemid-
delde ‘mediocrity’. Hij zag juist de mogelijkheid om 
degenen die hoger scoorden verder te ontwikkelen. 
Hij zag het als ‘heilige opdracht aan de mensheid 
om het gemiddelde zo ver mogelijk te ontstijgen’. 
Hij beriep zich daarbij op de theorie van zijn neef 
Darwin over de natuurlijke selectie en op de prin-
cipes van eugenetica, ook wel rassenverbetering. 

Later heeft Edward Thorndike, die weer voort-
bouwde op het werk van Galton, ook in onderwijs 
onderscheid gemaakt tussen ‘superieure’ en 
‘inferieure’ leerlingen. Hij vond dat getalenteerde 
leerlingen op school alle ruimte moeten krijgen. 
En de trage, inferieure leerling? Tja, daar hoefden 
we geen geld aan uit te geven... Nog altijd 
kennen we de indeling in begaafde leerlingen en 
achterstandsleerlingen - en is het ‘hoger’ versus 
‘lager’ denken ver doorgevoerd in onze systemen. 
Alleen de bovenste 20% mag door naar het VWO. 
Veel bedrijven hanteren nog altijd een ‘stack 
ranking’: van alle medewerkers krijgt de bovenste 
20% promotie en de onderste 20% ontslag. 

Het begint al op zeer jonge leeftijd. Zelfs het 
schoolrapport van onze 5- en 8-jarige kinderen 
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toont al hoe zij het doen ten opzichte van het 
gemiddelde kind. Nu al een stip op één lijn. Het 
doet mij zo’n pijn te weten dat de onderste 50% 
al vanaf deze leeftijd (5 jaar!!) te zien en te horen 
krijgt: sorry, het is niet goed genoeg. Ongeacht de 
groei en ontwikkeling die het kind het afgelopen jaar 
heeft meegemaakt, wordt al op deze leeftijd een 
stempel meegegeven. Wat is daarvan het effect?

Hoger

Lager

Score

 2
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Want dat is wat we doen: op een bepaald moment, 
en zeker bij de overgang van basisschool naar 
middelbare school, reduceren we het volledige 
spectrum van wat en wie je bent als mens - en 
waar je als docent zo je best voor doet dat tot zijn 
recht te laten komen - tot één punt op een lijn. En 
de positie van het punt op de lijn bepaalt waar je 
bent ingedeeld: hoger of lager. En de betekenis die 
we eraan geven is: superieur of inferieur. 

Laten we onszelf eens verplaatsen in de mensen 
die altijd onderaan die lijstjes bungelen en steeds 
te horen krijgen: ‘Sorry hoor, tja, het zit er niet in, 
je werkhouding is niet goed, het komt er niet uit.’ 
Wat doet dat met een mens? En aan de andere 
kant zeggen we tegen mensen: ‘Jij bent echt goed 
hoor. Jij gaat door, jij komt er wel.’ Wat doet het 
met mensen als ze continu te horen krijgen dat 
ze ‘superieur’ zijn? Kunnen we misschien een 
parallel trekken met dat wat er op dit moment de 
samenleving gebeurt? En geloven we werkelijk dat 
mensen met een ‘hogere’ opleiding, een ‘hogere’ 
status en ‘hogere’ banen waardevoller zijn voor 
de samenleving dan mensen met een ‘lagere’ 
opleiding of een ‘lagere’ baan - mensen die kunnen 
bouwen, die dingen kunnen maken, kunnen helpen 
en zorgen? Nee toch? Maar waarom doen we het 
dan nog zo?
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Meneer Standaardisatie: 
Fredric Winslow Taylor

Taylor (1856 - 1915) kennen we allemaal wel. 
Voortbouwend op het werk van Galton en Quetelet 
creëerde hij de hiërarchie: degenen die hoger 
scoorden konden worden ingedeeld bij de denkers 
en managers, en de lager ingedeelden bij de 
doeners, die volgens volledig gestandaardiseerde 
processen taken mochten uitvoeren.

 3  We herkennen hierin ook de telefoonboom 
- die in het pre-digitale tijdperk gebruikt werd 
als de voetbalwedstrijd op een regenachtige 
zondagochtend werd geannuleerd en waarmee 
iedereen van ‘boven naar beneden’ werd 
geïnformeerd. 

 3
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Taylor merkte blij op dat dankzij deze manier van 
denken eindelijk de grillige mens kon worden 
‘uitgeschakeld’ en nu de systemen centraal konden 
staan. 

Het heeft ons een tijd lang veel welvaart en onge-
kende economische groei opgeleverd. Maar ten 
koste van wat? En werkt deze structuur onder alle 
omstandigheden goed?
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Punt B(eter): wat 
werkt dan wel?
Diversiteit / Lerende 
organisaties
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We hebben in het vorige hoofdstuk uitgebreid 
stilgestaan bij punt A en waarom we alle redenen 
hebben om het los te laten. Maar waar bewegen 
we dan naartoe? Hoe ziet dat punt B er dan 
uit? Wat zijn de overkoepelende principes en 
mechanismen die daar bij horen?

Diversiteit

In mijn zoektocht naar wat dan wél werkt komen 
telkens weer dezelfde vier factoren terug: de mate 
van diversiteit, uniciteit, complexiteit en nabijheid. 
Uniciteit is hoe uniek je bent, de complexiteit is hoe 
moeilijk het is om dat na te bootsen. Hoe meer 
verschillende industrieën je hebt in een land of 
stad of regio en hoe moeilijker het is om het na 
te bootsen, hoe sterker de economie.

Dit werkt ook in de natuur. We weten al heel 
lang: hoe diverser het ecosysteem, hoe sterker 
het is. Natuurlijk zijn er dieren die groter zijn 
dan de andere, die meer opvallen of groter zijn, 
maar deze bestaan bij de gratie van het haast 
oneindige netwerk aan kleinere diersoorten, micro-
organismen, schimmels en algen, die vaak op 
vernuftige wijze samenwerken, elkaar verzorgen 
en voeden, soms ecosystemen op zich vormen. 

Ik durf te stellen dat dit principe ook voor mensen 
geldt. Wat zou er gebeuren als we de factoren 
diversiteit, uniciteit, complexiteit en nabijheid 
belangrijker zouden maken in de manier waarop 
we mensen opleiden?
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Lerende organisaties

Verschillende omstandigheden vergen verschillende 
vormen van organisatie. Dit model  4  is de uitkomst 
van uitgebreid onderzoek van Prof. Herman ‘Dutch’ 
Leonard van Harvard: 

Hij zet de kans op veranderingen in de context 
terwijl je bezig bent je plannen uit te voeren af tegen 
de mate van onvoorspelbaarheid van de situatie. 

 5  Linksonder de omstandigheid waarin weinig 
verandert en waarin zaken voorspelbaar zijn (optie 
A) en rechtsboven optie B, waarin de context 
waarin men opereert snel verandert en waarin je 
handelt in een compleet onvoorspelbare wereld.
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Exploiteren

Management

Mechanisch / KPI’s / 
Scorecard / Analyses /

Budget / Trainen / 
Gestructureerd / Anticiperen 
/ Plannen / Optimaliseren / 

Uitvoeren 
Succes/Resultaat = 

Volgens plan

Exploreren

Leiderschap

Ongestructureerd / 
Verschil van mening / 
Onzeker / Diversiteit /

Organisch / Exploreren  
Uitvinden   Investeren  

Experimenteren   Leren 
Toepassen 
Aanpassen

 5

 6
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 6  In optie A kun je uitstekend uit de voeten met 
‘Key Performance Indicators’ (KPI’s), budgetten 
en analyses. Je kunt plannen maken, deze 
uitvoeren en vervolgens optimaliseren. Dit scenario 
heet ‘Exploiteren’ en hierbij past uitmuntend 
‘Management’.

In situatie B werkt dat niet, op die situatie kun 
je niet anticiperen, daar kun je niet voor trainen, 
budgetteren, enzovoort. Wat in situatie B wel werkt, 
en keer op keer is aangetoond, is dat je in de 
eerste plaats een heel grote mate van diversiteit (!) 
nodig hebt en verschillende perspectieven waarmee 
je naar vraagstukken kijkt. Hoe meer verschillende 
perspectieven, hoe groter de diversiteit, hoe beter 
je assessment van het vraagstuk. Vervolgens 
ga je met al die perspectieven exploreren, 
experimenteren en investeren in nieuwe uitvindingen 
die je vervolgens gaat toepassen. Je leert wat werkt 
en wat niet werkt, en op basis daarvan pas je aan. 
Een iteratief proces. Dit heet ‘Exploreren’ en hierbij 
past meesterlijk ‘Leiderschap’. En dat heeft niets te 
maken met de baas spelen.

Iedereen herkent het wel. De samenleving is steeds 
meer B en we handelen steeds meer naar A. 
Onzekerheid neemt toe, nog meer controles, nog 
meer verantwoorden, nog meer vinkjes zetten om 
het maar goed te hebben gedaan.
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 7  A is een vast punt, B gaat over continue verbete-
ring, vandaar ‘Beter’. 

Alle organisaties die het goed doen, binnen en 
buiten het onderwijs, en die mij raken, waar ik mij 
aan zou willen verbinden, zijn ‘B’ organisaties. 

De vraag is: hoe bewegen we van A naar Beter, 
hoe maken we van schoolleiders, van leerkrachten 
en leerlingen, van lerenden, educatief leiders?
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Hoe bewegen we 
van A naar Beter?
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Nu we meer bewust zijn van het gat tussen A en 
Beter, volgt de volgende vraag: hoe kunnen we dit 
gat dichten? Hoe kunnen we ons eigen handelen in 
lijn brengen met datgene waar we voor staan? 

Want daar ligt de sleutel: het systeem, dat zijn wij. 
Dit systeem gaat niet over de minister of over de 
inspectie of over de leerplicht. Het gaat over ‘wij’. 
Iedereen die beslissingen neemt, oefent met zijn of 
haar keuzes invloed uit op het systeem. Wij kunnen 
dus zelf het systeem in beweging brengen, als wij 
het gat tussen A en B in onszelf dichten. 

Dit gaat over ouders die durven hun hart te volgen 
bij het kiezen van de school waar hun kind tot 
wasdom kan komen - in plaats van klaargestoomd 
te worden voor een carrière. Dit gaat over 
schoolleiders die het lef hebben om het roer om 
te gooien en hun team vertrouwen te geven en in 
kun kracht te zetten. Dit gaat om leraren die iedere 
leerling zien en helpen buiten hun comfort zone 
te gaan, om te groeien. Zoals mijn leraren Ada 
Dragt en Klaas Sabel. Ada Dragt was niet alleen 
een magistrale lerares Nederlands maar ook in 
staat om iedere leerling te zien. Onder leiding van 
Klaas Sabel speelde ik in de musical Grease en 
kon ik in een voor mij zo belangrijke en onzekere 
periode laten zien dat ik naast een brave en goed 
presterende leerling ook een podiumbeest kan zijn.
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Vragend Veranderen
Voor de hele school
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De essentie
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Het is opvallend dat een boek uit de jaren ‘30 nog 
altijd een van de meest invloedrijke boeken ter 
wereld is. Het is geschreven door Dale Carnegie 
en heeft de titel “How to win friends and influence 
people”. In het Nederlands vertaald als “Hoe 
je vrienden maakt en mensen beïnvloedt”. Een 
vreselijke titel maar een bijzonder fascinerend en 
leerzaam boek waarvan ik de inhoud al vele, vele 
jaren eerder tot mij had willen nemen. Carnegie 
is destijds op zoek gegaan naar kenmerken van 
mensen die als zeer succesvol worden gezien in 
de ogen van anderen. Het blijkt telkens weer te 
gaan om mensen die zeer goed in staat zijn om met 
andere mensen om te gaan. Die makkelijk vrienden 
maken en die goed in staat zijn om anderen te 
beïnvloeden. Ze hebben zich gewoontes eigen 
gemaakt als “Arouse in the other person an eager 
want.”, “Talk in terms of the other person’s interest.” 
en “Try honestly to see things from the other 
person’s point of view.” Hij zocht naar cursussen 
om deze vaardigheden aan te leren. Ze bestonden 
niet. Daarom is hij zelf de cursussen maar gaan 
maken - en is hij alles wat er over dit thema 
bestond gaan lezen en heeft hij dit gevangen in 
dit boek. Het boek is vele tientallen miljoenen keren 
verkocht en staat aan de basis van zo’n beetje 
elke huidige cursus persoonlijke effectiviteit en 
elk coachingstraject. 

De principes in het boek zijn zo raak, zo tijdloos 
en er is zo’n grote behoefte aan, dat ik me telkens 
weer afvraag: zijn dit niet de meest basale levens-
lessen die we op school zouden moeten leren?

Nog een niveau dieper ligt de vraag: wie ben ik? 
Wat is mijn unieke plek in dit grotere geheel? Meer 
dan ooit tevoren is dit de vraag die zo velen bezig 
houdt. Het is het advies van zo’n beetje elke coach, 
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elk zelfhulpboek, elke motivatiegoeroe, iedereen die 
het goed met anderen voorheeft: wees vooral jezelf. 
Kom in je kracht. Worden wie je bent. Maar hoe 
moet je worden wie je bent als je op school zelden of 
nooit met de vraag ‘wie ben ik?’ in aanraking komt? 

Het is natuurlijk een bijzonder lastige vraag. 
Want er is hier geen ‘goed’ of ‘fout’. Geen ‘hoger’ 
of ‘lager’. Geen score te behalen, je bent er niet 
op af te rekenen. 

Maar het is de essentie van vandaag de dag. 
In mijn ogen de essentie van de grote vraagstukken 
in de wereld, en het onderliggende probleem onder 
vraagstukken als populisme en radicalisering: 
mensen, overal ter wereld, willen er gewoonweg 
toe doen, willen gewoonweg gezien worden voor 
wie ze werkelijk zijn. Wij moeten weer leren om 
mensen, alle mensen, weer te zien voor wie ze zijn, 
voor wat eenieder uniek en bijzonder maakt - en 
daarmee ook voor wat ons juist allemaal hetzelfde 
maakt: we zijn allemaal mens. We zijn allemaal 
bewoners van onze ene kleine planeet aarde. 
We hebben het met elkaar te doen hier. Maar 
hoe? Hoe doen we dat beter? En wat moeten 
we daarvoor leren?

Comenius had het 400 jaar geleden al over precies 
deze vraagstukken. Ze zijn actueler dan ooit - 
en daarmee is het gedachtegoed van Comenius 
actueler dan ooit. Het is belangrijk dat wij ons, 
400 jaar later, allemaal opwerpen als nieuwe 
‘Comeniussen’. Het is noodzakelijk dat wij met 
elkaar continu het gesprek aangaan en degenen 
die het onderwijs vormgeven bijstaan en faciliteren, 
mandateren en zodanig equiperen dat zij dat 
onderwijs kunnen invullen dat goed is voor mens 
én samenleving én planeet. Dat ieder mens de kans 
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geeft om het volle en unieke potentieel tot bloei 
te laten komen, om het volledige eigen mens-zijn 
tot ontwikkeling te brengen en te laten zijn. En te 
leren hoe je er met dat eigen unieke potentieel toe 
kan doen, hoe je op je eigen bijzondere manier 
een bijdrage kan leveren aan een betere wereld: 
vrediger, gelukkiger, gezonder en duurzamer.

Dit alles betekent een grote transformatie ten 
opzichte van hoe de wereld vandaag de dag werkt, 
van hoe we het allemaal hebben ingericht. Ik ben 
de eerste om toe te geven dat transformaties pijnlijk 
zijn. Elke transformatie betekent een afscheid van 
iets wat heel vertrouwd was, wat comfortabel was, 
en wat veiligheid gaf - al was het schijnveiligheid. 
En voor het onderwijs geldt nog iets anders: ons 
onderwijs heeft ons ook gemaakt tot wie we van-
daag de dag zijn geworden, en we zijn best goed 
gelukt, toch? Dus waarom zouden we veranderen?

Maar laten we onszelf elke dag weer in de spiegel 
kijken en diep van binnen graven naar datgene wat 
het écht is wat we willen - voor onszelf, voor onze 
kinderen, voor onze wereld. En daar met elkaar, 
elke dag een beetje meer, stapje voor stapje en 
soms met sprongen vooruit, naar handelen. 
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