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Inleiding

Natuurlijk Leren, het Nieuwe Leren, Vraaggestuurd onderwijs, (sociaal)
constructivisme, Iederwijs. Nieuwe namen voor leren buitelen over elkaar heen
de pers in.
Wat is de (wetenschappelijke) achtergrond van deze verandering?
Waarom komt het nu zo sterk op?
En wat zijn de overeenkomsten van deze nieuwe vormen van onderwijs? En
waarom levert het zoveel misverstanden op?
Vernieuwingen zoeken in dezelfde richting: het sociaal constructivisme
Er is binnen het onderwijs momenteel veel verandering gaande. Er wordt gezocht naar
manieren om onderwijs anders in te richten. Elke onderwijsorganisatie geeft zijn eigen naam
aan de vernieuwing zoals zij zien dat het onderwijs vorm moet krijgen. De meeste van deze
vernieuwingen zoeken echter in dezelfde richting. De leidraad voor deze vernieuwingen is
het sociaal constructivisme .
Waar het bij deze vernieuwingen wezenlijk om gaat is dat ieder mens (kind) de leerweg vindt
die het meest natuurlijk aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en talenten. Om al deze
vernieuwende onderwijsvormen met dit uitgangspunt voor het gemak onder één noemer te
brengen, gebruiken wij de term "Natuurlijk Leren".
Bestaande onderwijs komt uit een ander denkkader
Het Klassikaal-Methodisch onderwijs komt voort uit een
ander denkkader dan het Natuurlijk Leren.
Onder Klassikaal-Methodisch onderwijs verstaan wij:
het onderwijs wat gegeven wordt door één docent voor
een groep, die via methodes leerstof overbrengt. Bijna
alle bestaande scholen vallen onder het KlassikaalMethodisch onderwijs. Het Klassikaal-Methodisch
onderwijs heeft als grondslag (voornamelijk) het
behaviorisme.

Heel veel mensen denken dat ontwikkelen en
groeien betekent dat je je zwakke plekken moet
opsporen en die moet verbeteren.
Dit denken is iets wat je op de basisschool al leert:
op onvoldoendes blijf je zitten dus dáár moet je
aan werken. Een 4 is daarmee eigenlijk
belangrijker dan een 10.
In het echte leven kun je jouw 4 gelukkig vaak
prima een 4 laten en het probleem op een andere
manier oplossen, terwijl je jouw 10 kunt
ontplooien en verder kunt ontwikkelen.

Miscommunicatie tussen denkkaders
In de pers, bij de inspectie, in de politiek en binnen scholen is veel discussie over hoe
scholen ingericht zouden moeten worden. Het lijkt wel of er een strijd is losgebarsten tussen
mensen die wel geloven in Natuurlijk Leren en mensen die er niet in geloven. Er is veel
onbegrip doordat mensen vanuit het ene denkkader het andere bekritiseren.
Opheldering over denkkaders
Om met begrip te kunnen kijken naar de inrichting van de verschillende soorten onderwijs is
het nodig om elkaars denkkader te begrijpen. Pas als het denkkader helder is, kan een
zinnige discussie ontstaan. Wij willen met dit document inzicht geven in de twee denkkaders.
Daarnaast willen wij inzicht geven in het ontstaan van deze denkkaders en hun plaats binnen
de wetenschap.

3

2

Wat is Natuurlijk Leren?

Natuurlijk leren is leren vanuit de behoefte tot zelfontplooiing (intrinsieke
motivatie).
Natuurlijk Leren zorgt ervoor dat ieder mens (kind) de leerweg vindt die het meest
natuurlijk aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en talenten. Intrinsieke motivatie is
daarbij een voorwaarde. Daarnaast zorgt een krachtige leeromgeving voor
optimale mogelijkheden tot zelfontplooiing.
Natuurlijk leren is voornamelijk gebaseerd op (sociaal) constructivisme. Sociaal
constructivisme is een leertheorie die aangeeft hóe leren plaatsvindt. Leren is het resultaat
van denkactiviteiten van de leerlingen zelf: we leren door nieuwe informatie te verbinden aan
wat we al weten. Zo vindt 'kennisconstructie' plaats. Hetzelfde geldt niet alleen voor kennis
maar ook voor vaardigheden. Bij vaardigheden spreken we eerder van 'ervaringsleren'. Voor
het leggen van deze verbinding is het dus nodig om aansluiting te vinden met wat iemand al
weet/ervaren heeft. Van nature leggen mensen zélf die verbinding zodra ze uit zichzelf
geïnteresseerd zijn: intrinsieke motivatie.
Natuurlijk Leren is leren vanuit intrinsieke motivatie. Met intrinsieke motivatie wordt bedoeld
dat de motivatie ontstaat vanuit een behoefte tot zelfontplooiing. Je zou ook kunnen zeggen
dat intrinsiek gemotiveerde activiteiten, activiteiten zijn die in zichzelf plezier geven. Deze
activiteiten worden echter wel beïnvloed door externe prikkels (een krachtige leeromgeving).
Daarom is intrinsieke motivatie een subtiel begrip, welke onduidelijk kan zijn. De gevolgen
van leren vanuit intrinsieke motivatie zijn wel helder: het leerrendement is hoog en gaat
gepaard met veel plezier dan wel voldoening.
Om optimaal te kunnen ontplooiing is een veilige en krachtige leeromgeving nodig. Met
'veilig' bedoelen we dat leerlingen zowel fysiek als emotioneel veiligheid ervaren en zich
geborgen en gewaardeerd voelen (zie ook piramide van Maslow). Een krachtige
leeromgeving is een omgeving:
•
•
•

•

waarin veel interacties mogelijk zijn (het sociale aspect
van leren).
die zo écht mogelijk is (leren in de context)
waarin leerlingen kunnen beschikken over de
'kennisrijkdom' die in de huidige maatschappij
aanwezig is
waar docenten erop gericht zijn leren te faciliteren
zonder druk uit te oefenen tot leerprestaties

‘He who has a why
to live, can bear
almost any how’
Nietzsche

Bij een krachtige leeromgeving hoeven we ons niet te beperken tot school-situaties. De
krachtigste leeromgeving is de maatschappij zelf, bijvoorbeeld werksituaties.
Door in een krachtige leeromgeving (de maatschappij) bezig te zijn, ontstaat er een match
tussen wat relevant is (zinvol voor de maatschappij) en interessant is (betekenisvol voor de
leerling). Kennisconstructie en ervaringleren verlopen dan zeer effectief. Op een stageplek
doen studenten werkervaring op. Door buiten spelen, ontdekken kinderen hoe de wereld in
elkaar zit. Binnen elke uitdagende werksituaties wordt heel veel geleerd. Het gaat alleen niet
altijd bewust.
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Een laatste aspect van Natuurlijk Leren, is dat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun
leertraject.

2.1

Motivatie om te leren

Natuurlijk Leren zou je kunnen vertalen als leren vanuit eigen motivatie. Dit
vindt niet altijd plaats, leren op zich wel. Een mens kan niet, niet leren. Intrinsiek
gemotiveerd leren is echter effectiever dan verplicht leren en gaat gepaard met
meer plezier. Daarnaast is ontwikkelen niet tegen te houden. In de woorden van
Maslow (1943) 'A musician must make music, an artist must paint, a poet must
write, if he is to be ultimately happy. What a man can be, he must be. This need
we may call self-actualisation.'
Als we uitgaan van de behoefte piramide van Maslow (zie ook hoofdstuk 5.1), betekent dit
dat, indien alle behoeften tot en met waardering en respect vervuld zijn, zelfontplooiing
vanzelf tot ontwikkeling komt. Omdat zelfontplooiing de volgende behoefte is komt dus
intrinsiek gemotiveerd leren tot volle wasdom. Dit is tevens de reden waarom intrinsieke
motivatie op Klassikaal-Methodische scholen weinig tot niet tot uiting komt. Binnen het
klassikale schoolsysteem mist een leerling onvoorwaardelijke waardering. Dit is de op-éénna hoogste behoefte. Door onthouding van waardering wordt een leerling gestimuleerd om
hoge cijfers te halen voor toetsen, examens of tentamens. Waardering volgt als beloning
voor een geleverde prestatie (zie ook: behaviorisme )
Binnen het Natuurlijk Leren hóeft een leerling niet te presteren om waardering te krijgen. Een
leerling wordt geaccepteerd in haar doen in laten. Een leerling zal vanzelf naar de volgende
behoefte in de piramide streven, namelijk: zelfontplooiing. Dit wordt onderstreept door
praktijk ervaringen.
Natuurlijk Leren werpt geen kunstmatige barrière op tussen de docent en de leerling. De
theorie erachter gaat ervan uit dat we hooguit een glimp op kunnen vangen van hoe we leren
en hoe de hersens werken, en dat operant leren slechts één mogelijkheid is om iets geleerd
te krijgen. Overigens weten ook behavioristen inmiddels dat belonen beter werkt dan
straffen. (waarschijnlijk omdat dit dichter bij de intrinsieke motivatie komt). De methode is in
directe lijn met operant leren zoals onderzocht door Skinner bij ratten en muizen of de
Pavlov-reactie.

‘Een kind heeft altijd zin in zijn
eigen ontwikkeling’
Luc Stevens - emeritus
hoogleraar orthopedagogiek
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2.2

Krachtige Leeromgeving

Voor optimaal Natuurlijk Leren is een krachtige leeromgeving nodig.
Een krachtige leeromgeving heeft de volgende kenmerken: heterogeniteit;
facilitaire inbreng van docenten richting leerlingen; levensechte situatie en
toegang tot alle kennisrijkdom in de maatschappij. De concrete invulling van een
krachtige leeromgeving kan per school verschillen.

Heterogeniteit
De leerlingen en docenten zelf vormen een belangrijk deel van de krachtige leeromgeving.
Een van de belangrijkste aspecten van het sociaal constructivisme zijn de sociale processen.
Leren vindt met name plaats door interactie met anderen. Door een leeftijdmix wordt de
omgeving nog heterogener en dus krachtiger.
Facilitaire inbreng van docenten
In een krachtige leeromgeving zijn docenten erop gericht de ontwikkeling van leerlingen te
faciliteren. Dit zonder druk uit te oefenen tot leerprestaties. Beloning bijvoorbeeld in de vorm
van cijfers werkt remmend op Natuurlijk Leren. Een gevolg van deze houding is dat docenten
meer gericht zijn op waar leerlingen goed in zijn in plaats van wat er nog niet goed gaat.
Talenten zijn belangrijker dan de zwakke punten.
Levensechte situatie (leren in de context)
Een krachtige leeromgeving dient zo écht mogelijk te zijn; bijvoorbeeld: liever werkelijk
klanten bedienen dan een rollenspel. Daar waar mogelijk wordt de leeromgeving ook
gezocht in de praktijk. Dit wordt 'leren in de context' genoemd. Contexten zijn overal
aanwezig. In het traditionele onderwijs zijn klaslokalen juist contextloos. Contexten leiden af
en krijgen een plaats in leerboeken. Buiten de school zijn contexten vertegenwoordigd. Het
echte leven wemelt ervan. Deze omgeving heeft betekenis voor leerlingen. Hierdoor vindt
aansluiting plaats met intrinsieke motivatie.
Kennisrijkdom; geen vast curriculum
Leerlingen kunnen beschikken over de kennisrijkdom die de huidige maatschappij aanwezig
is. Vrijwel alles kan een leerbron zijn. Leerlingen maken hier gretig gebruik van. Door de
nieuwe media en in het bijzonder internet, is deze 'oceaan aan kennis' toegankelijk
geworden.
Praktische invulling
Een vorm van Natuurlijk Leren is gebruik maken van 'prestaties'. Prestaties zijn
betekenisvolle leertaken, die vrijwel altijd in (realistische) praktijksituaties plaatsvinden en
vaak in samenhang met het bedrijfsleven zijn ontwikkeld.
Een andere vorm van een krachtige leeromgeving is simpelweg de leerlingen de omgeving in
laten richten. De Sudbury Valley School in Massachusetts (VS) laat de leeromgeving volledig
aan de leerlingen over. De school heeft ongeveer 200 leerlingen met de leeftijd van 4 tot 18
jaar.
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Oorzaken voor opkomst van Natuurlijk Leren

In de afgelopen decennia zijn een aantal redenen samen gekomen, die verlangen
dat het huidige onderwijs verandert. Hersenonderzoek en psychologisch
onderzoek geven nieuwe inzichten; de maatschappij is een informatiemaatschappij geworden waarbinnen de hoeveelheid kennis exponentieel
toeneemt. Van werknemers worden andere capaciteiten verwacht. Natuurlijk
Leren sluit aan bij al deze veranderingen.

Er zijn een aantal oorzaken die Natuurlijk Leren, initiëren, namelijk:
•

nieuwe wetenschappelijke inzichten over leren, onder andere
binnen neurowetenschappen (hersenonderzoek) en
hedendaagse benadering van leertheorieën.

•

veranderende vraag op de Arbeidsmarkt naar initiatiefvolle
ervaringsrijke communicatieve medewerkers.

‘Als je doet wat
je deed, dan krijg
je wat je kreeg’
Alex van Emst

•

enorme kennisrijkdom en voorscheidende
communicatiemogelijkheden.

•

Historisch-organisatorische invulling van het onderwijs, welke stamt uit het industriële
tijdperk.

•

En tot slot de toenemende uitval van leerlingen uit het Klassikaal-Methodisch
onderwijs.

3.1

Wetenschappelijke ontwikkelingen

De wetenschap heeft de afgelopen decennia grote sprongen gemaakt.
Vanaf de 80er jaren deden leertheorieën zijn intrede waaronder het sociaal
constructivisme welke de oude leertheorie, het behaviorisme heeft vervangen.
Vervolgens deed neurowetenschap zijn intrede welke de nieuwe leertheorieën
onderstreept. Natuurlijk Leren is gebaseerd op deze nieuwe leertheorieën.
De organisatie van het huidige Klassikaal-Methodisch onderwijs kent eigenlijk nauwelijks
wetenschappelijke onderbouwing. De leertheorie achter het Klassikaal-Methodisch onderwijs
is hoofdzakelijk het behaviorisme en het cognitivisme. Het behaviorisme en ook het
cognitivisme zijn binnen de wetenschap achterhaalde leertheorieën. De invloed van de
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leertheorie het sociaal constructivisme wordt sterker merkbaar binnen het onderwijs.
Concepten als 'adaptief onderwijs' zijn mede ontwikkeld op deze leertheorie. Het sociaal
constructivisme is de belangrijkste wetenschappelijke reden, waarom Natuurlijk Leren nu een
opmars maakt. Overigens wordt het sociaal constructivisme zelf weer beïnvloed door de
neurowetenschap.
Neurowetenschap is een relatief jong vakgebied binnen de exacte wetenschappen. Uit
hersenonderzoek blijkt dat het brein in staat is zich steeds opnieuw aan te passen aan zich
wijzigende omstandigheden (zie ook hoofdstuk 5.5). Dit betekent dat een brein steeds
opnieuw kan leren en dus intelligenter kan worden. Geloof in de mogelijkheden van
leerlingen is daarom een voorwaarde van goed leraarschap. Te veel docenten zien
intelligentie als een stabiel kenmerk van een leerling. Je bent slim of je bent het niet. Oftewel
vanuit behavioristisch oogpunt: je 'opslagcapaciteit' ligt vast. Neurowetenschap toont aan dat
hersenen kennis niet zozeer 'opslaan', maar als het ware 'construeren'.

3.2

Veranderde arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt staat te springen om initiatiefvolle medewerkers.
Werkgevers willen tegenwoordig allereerst weten of een sollicitant initiatief durft
te nemen, goed uit z'n woorden komt en leiding kan geven. Wat hij heeft
gestudeerd is steeds minder relevant. Klassikaal onderwijs kan niet inspringen op
de behoefte aan gemotiveerde, zelfbewuste proactieve, snel lerende
medewerkers.
Het klassikale onderwijs stamt uit de tijd van de industriële revolutie. In deze tijd waren veel
mensen nodig die allemaal hetzelfde moesten kunnen doen. Voor veel administratieve
processen waren (zonder de computer) standaardvaardigheden nodig. In het bijzonder
lezen, rekenen, schrijven. Zo moest een secretaresse vooral brieven uitschrijven. Een
sollicitatie bestond uit het typen van een brief, waarbij snelheid en accuratesse het
belangrijkste was. Een boekhouder deed al het rekenwerk uit zijn hoofd en moest dit dus
foutloos kunnen.
In de huidige maatschappij worden alle repetitieve
processen vervangen door computers en machines.
Administratieve processen worden binnen organisaties via
intranetapplicaties opgevangen. Een proactieve houding
van medewerkers is veel belangrijker geworden dan de
'standaard' vaardigheden. Beroepen zijn divers, en leren
omgaan met veranderingen is een 'must'. Bij een
sollicitatie zal een secretaresse niet gevraagd worden naar
typevaardigheid, maar naar haar motivatie en flexibiliteit.

‘Het is niet de sterkste in zijn
soort die overleeft, noch de
meest intelligente, maar
degene die het meest
openstaat voor verandering’
Charles Darwin

Het Klassikaal-Methodisch onderwijs geeft geen antwoord op de vraag naar proactieve
diverse medewerkers. Natuurlijk Leren springt veel meer in op de huidige eisen van de
maatschappij. Dit komt ondermeer omdat de maatschappij zelf een belangrijke leerbron is.
Veel scholen werken samen met bedrijven, waarbij studenten daadwerkelijk participeren in
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het productieproces. Dit soort scholen levert medewerkers af die direct aan de slag kunnen,
ze hebben hun ervaring al opgedaan.

3.3

kennisrijkdom

Vroeger was school een van de weinige plekken om met 'verstandelijke' kennis in
aanraking te komen. Dit is achterhaald; sterker nog, de maatschappij zelf, vormt
een grotere aantrekkingskracht dan alles wat er op scholen of zelfs universiteiten
te vinden is.
De meeste mensen maken gebruik van internet. Dit heeft u niet op school geleerd. De
reikwijdte van internet is enorm en wordt door veel mensen onderschat. Dit staat nog los van
de hoge kennisproductie vanuit de wetenschap, bedrijven en overheden. Eigenlijk is zelfs
kennis over kennis al nauwelijks meer bij te houden.
Kortom, er is kennis in overvloed. We hoeven niet meer bang te zijn dat kinderen niets leren,
omdat ze 'er niet mee te maken krijgen'. De lesmethodes in de klas, kunnen allang niet meer
concurreren met de reclame op televisie of met de folders die in de bus vallen. Dit is niet
zonder gevolgen.
Steeds meer kleuters kunnen al lezen voordat ze in groep 3 komen. Dit heeft zeer sterk met
de geletterde leeromgeving te maken waarin kinderen zich bevinden: de maatschappij van
vandaag. In de tijd dat onderwijs voor elk kind verplicht werd, was er geen sprake van een
geletterde omgeving in de thuissituatie van kinderen. Dit aanbod was destijds dus uniek voor
scholen. Nu is de maatschappij zelf de grootste leerbron.

3.4

Historisch reden voor huidig onderwijs

In de negentiende eeuw waren twee processen verantwoordelijk voor het
ontstaan van onderwijs in de huidige vorm, namelijk (1) de industriële revolutie
en (2) de invoering van de leerplicht. Door de industriële revolutie werd een
'gestandaardiseerde arbeider' nodig. Ieder mens moest hetzelfde kennen en
kunnen. De leerplicht zorgde ervoor dat elk kind naar school ging. Het grote
aanbod aan leerlingen zorgen voor het klassensysteem in zijn huidige vorm.
Tot ongeveer 1800 was onderwijs enkel voor middenstand. Leerlingen kregen onderwijs van
een huisonderwijzer of gingen naar school. Deze scholen bevatten een aantal in niveaus
opklimmende groepen met leertempo als criterium.
Op 1 januari 1901 werd de leerplicht in Nederland ingesteld voor leerlingen van 6 tot 12 jaar.
Een interessant detail is dat de wet in 1900 werd aangenomen met 50 tegen 49 stemmen.
De 50ste tegenstemmer was namelijk gewond geraakt omdat hij van zijn paard was
gevallen. De Leerplicht vloeide voort uit het verbod op de kinderarbeid.
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Het gevolg was dat in plaats van alleen degene die het konden betalen, elk kind onderwijs
moést ontvangen. Dit leidde tot zeer grote klassen van soms wel één docent op 300
leerlingen. Om dit op te lossen werden wat voorheen niveaugroepen waren, vervangen door
leeftijdsgroepen. Het klassikale leerstofjaar-stelsel is dus een praktische oplossing voor het
overbrengen van standaard leerstof op 'standaard leerlingen' in plaats van een
pedagogische en didactische keuze.
Nog steeds houden veel docenten vol dat het klassikale stelsel 'zich bewezen heeft' en er
geen reden is om daar van af te wijken. Dit zal wellicht waar zijn als je er van uitgaat dat
iedereen op dezelfde manier en tempo leert (uitgangspunt van het behaviorisme ).
Wetenschappelijk bewijs voor dit stelsel is er echter niet. Wel wordt steeds duidelijker dat
elke leerling juist anders leert en dat een klassikaal stelsel daar geen recht aan doet (zie ook
meervoudige intelligenties, hoofdstuk 5.2).
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4

Denkkaders

Natuurlijk Leren en Klassikaal-Methodisch onderwijs werken vanuit een
verschillend denkkader.
Onder een denkkader verstaan wij de aannames die impliciet gedaan worden,
maar die de basis vormen van hoe men in de praktijk onderwijs vorm geeft.
Natuurlijk leren heeft andere aannames dan het Klassikaal-Methodisch
onderwijs. Het is niet mogelijk om vanuit de aannames en uitgangspunten (dus
het denkkader) van het Klassikaal-Methodisch onderwijs het Natuurlijk Leren
concept te begrijpen en andersom. Dit bemoeilijkt veranderingsprocessen en
communicatie.

Een denkkader bestaat uit verschillende aannames die bij elkaar horen. De aannames
kunnen moeilijk zonder elkaar bestaan. Zo heeft bijvoorbeeld het Klassikaal-Methodisch
onderwijs de impliciete aanname dat mensen op één bepaalde manier het beste leren,
bijvoorbeeld in stapjes en volgens een bepaalde methode. De aanname die daarbij hoort is
dat het effectief is om één docent deze methode klassikaal te laten aanbieden. Als je in
plaats daarvan aanneemt dat mensen op verschillende manieren leren (meervoudige
intelligenties) dan is dat niet meer werkbaar voor één docent (zware werkdruk). De tweede
aanname is dus nauwelijks meer houdbaar.
Onder de aannames zoals hierboven geschetst behoren diverse theorieën over hoe leren
plaatsvindt:
Indien binnen het onderwijs een verschuiving plaatsvindt van het ene onderwijskundig
concept naar het andere moet er dus een verschuiving plaatsvinden van de basisaannames
waar al het handelen op gebaseerd is. Vandaar dat Luc Stevens het heeft over 'kanteling' en
Alex van Emst praat over een 'aardbeving'. Deze verandering is dus niet een verandering die
men 'even' doorvoert binnen een bestaande school.
Naast consequenties voor veranderingsprocessen, heeft het grote verschil tussen
denkkaders ook invloed op de communicatie.

4.1

Natuurlijk Leren en Klassikaal-Methodisch denkkader naast
elkaar

Beide onderwijsconcepten doen een aantal aannames die niet los te koppelen
zijn. Veel misverstanden ontstaan doordat mensen die geloven in de aannames
die horen bij het Klassikaal-Methodisch onderwijs kijken naar het Natuurlijk
Leren. Het is zaak om meer duidelijkheid te krijgen over welke aannames we
het hebben.
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•
•
•
•
•

Zijn mensen vanuit zichzelf gemotiveerd om te leren?
Bestaat er zoiets als objectieve waarheid?
Is er één bepaalde manier waarop het beste geleerd wordt?
Is er één bepaald pakket aan kennis en vaardigheden die door iedereen beheerst
moet worden?
Zorgt een sociale (drukke) omgeving voor een verrijking van het leren of leidt het af
van het leren?

Dit zijn enkele vragen die niet eenduidig te beantwoorden zijn. Op elke vraag kunnen we 'ja'
en 'nee' antwoorden. Afhankelijk van de antwoorden waar wij in geloven stellen we een
pakket met aannames samen. Vanuit deze aannames ontstaat ons handelen.
Willen we het Natuurlijk Leren onderwijs of het Klassikaal-Methodisch onderwijs? Als we
deze vraag willen beantwoorden is het zaak om eerst naar onze overtuigingen te kijken.

Klassikaal-Methodisch:

Natuurlijk Leren:

Mensen moeten gemotiveerd worden om te
leren.

Mensen hebben altijd zin in hun eigen
ontwikkeling.

Kennis is objectief.
Leerlingen dienen vergeleken te worden met
elkaar.

Kennis is subjectief.
Leerlingen dienen vergeleken te worden met
zichzelf.

Er is een basis aan kennis en vaardigheden
die door iedereen geleerd moet worden (het
curriculum).

Er is een ‘oceaan’ aan kennis en
vaardigheden. Ieder kiest van nature de
kennis en vaardigheden die nodig zijn (geen
vast curriculum).

Leren is onderwijs ontvangen en examens
halen.

Leren is iets natuurlijks en vindt altijd plaats.

Er is één bepaalde manier waarop mensen
het beste leren.

Ieder heeft een unieke eigen manier waarop
het beste geleerd wordt.

De (sociale) omgeving leidt af.
=> samendoen is afkijken.

De (sociale) omgeving is belangrijkste
leerbron.
=> Leren is in hoge mate een sociale
bezigheid.

Eén docent op een groep is het meest
efficiënt.

Een krachtige leeromgeving in samenspel
met intrinsieke motivatie is het meest
efficiënt.

Mensen zijn in meer of mindere mate
intelligent. Er wordt gezocht naar een zo
hoog mogelijke opleiding.

Mensen zijn meervoudig intelligent. Er wordt
gezocht naar een zo passend mogelijke
opleiding.
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Afhankelijk van de overtuigingen waar we in geloven zullen we kiezen voor het klassikale
methodische of het Natuurlijk Leren concept. Als we de overtuigingen hebben die horen bij
het Klassikaal-Methodisch concept kunnen we niet begrijpen dat het Natuurlijk Leren werkt
en andersom. Het wordt nu ook duidelijk dat veel vragen die gesteld worden vanuit het
Klassikaal-Methodisch denkkader niet beantwoord kunnen worden vanuit het Natuurlijk
Leren denkkader. De vraag of leerlingen nog wel iets leren als ze zelf mogen kiezen is een
onbegrijpelijke vraag als je de overtuiging hebt dat leren iets natuurlijks is wat altijd plaats
vindt. De vraag hoe dat dan gaat met luie leerlingen is onbegrijpelijk als je de overtuiging
hebt dat mensen altijd zin hebben in hun eigen ontwikkeling.
De overtuigingen van elk denkkader zijn verbonden met elkaar. In het onderstaande figuur
staan de belangrijkste aannames beschreven voor beide denkkaders. Deze aannames
grijpen sterk in elkaar. De ene aanname volgt logischerwijs op de andere. Omdat er bij
veranderingen meestal maar één aanname tegelijk losgelaten wordt, zetten
veranderingsprocessen vaak niet door.
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4.2

Leertheorieën

Binnen de wetenschap en het onderwijs bestaan verschillende leertheorieën.
Deze gaan over hoe er geleerd wordt. Welke leertheorie wordt gevolgd heeft
(grote) gevolgen voor de uiteindelijke invulling van het onderwijs.
De leertheorie die de meeste invloed op het Klassikaal-Methodisch onderwijs heeft gehad, is
het behaviorisme. Dit is een stroming uit de jaren 20. Het cognitivisme uit de jaren 70 heeft
vervolgens beperkte invloed gehad.
De leertheorie die de basis is onder het Natuurlijk Leren, is het sociaal constructivisme.
Hoewel deze theorie ook is ontstaan in de jaren 20 heeft zij pas in de jaren 80 bekendheid
gekregen.
Leertheorieën hebben veel invloed op de overige onderwijs-deeldisciplines: vakinhoud (wat
geleerd moet worden), didactiek (hoe er geleerd moet worden) en pedagogiek (hoe met
leerlingen om te gaan).

4.2.1 Behaviorisme
Behaviorisme is de (leer-)psychologische stroming die de basisprincipes vormen
onder het huidige onderwijs.
In de ogen van een behaviorist is de mens bij de geboorte een blanco blad, de
'tabula rasa', welke gevuld dient te worden. Door onderwijs en opvoeding vindt
een soort van 'opslag' van kennis plaats, waardoor de mens gevormd wordt. Het
behaviorisme negeert daarmee verschillen tussen mensen (bijvoorbeeld het
karakter) maar ook dat er meer manieren van leren zijn dan alleen opslag van
kennis, zoals 'leren door doen, spelen of denken'.
Behaviorisme hoort bij de wetenschappelijke stroming het 'logisch positivisme', ook wel
'logisch empirisme' genoemd. Als 'modellen' voor de mens richten behavioristen zich van
oorsprong op een paar gedomesticeerde dieren, zoals ratten en duiven. De rat wordt dan als
'hogere' levensvorm en de mens als 'hoogste' levensvorm beschouwd, echter met meer
'opslagcapaciteit' dan duiven of ratten. Het leerproces bij ratten en duiven wordt vervolgens
doorgetrokken naar mensen. Daarmee negeert het behaviorisme de variatie tussen soorten,
maar ook tussen mensen. Hiermee is het behaviorisme pre-darwinistisch te noemen.
Wat kennis en moraal besef betreft, zijn jonge kinderen volgens het behaviorisme een 'lege
lei'. Zo hebben kinderen volgens Skinner (een van de belangrijkste namen binnen het
behaviorisme) geen kennis en moraal besef. Moraal besef en kennis wordt door het
aanbieden van leerstof en vervolgens straffen en belonen opgebouwd. Dit wordt 'operant
leren' genoemd. Operant leren is uitgebreid onderzocht bij ratten en muizen door Skinner en
Pavlov (bekend van de Pavlov-reactie). Inmiddels is het duidelijk dat belonen beter werkt dan
straffen. Als er geen straffen en/of belonen plaatsvindt, gebeurt er dus niets. Behavioristen
negeren hiermee tevens dat mensen van nature gemotiveerd zijn om te leren. In de praktijk
blijkt echter dat kinderen wel uit zichzelf willen leren spreken (probeer ze maar eens te
stoppen), lopen en moraal besef tonen, door bijvoorbeeld een ander verdrietig kind te
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troosten. Of denk aan hoe een hele generatie zichzelf heeft geleerd om te gaan met de
computer en internet zonder dat dit op school moest worden aangeleerd.
De onderwijs methodiek van Klassikaal-Methodisch scholen komt voort uit het denkkader
van behavioristen. Onderwezen worden ligt in een directe lijn met het operant leren. In
klassikaal onderwijs, wordt doorlopend leerstof aangeboden en getoetst. Treffend is dat veel
docenten er vanuit gaan dat leerlingen niet van nature gemotiveerd zijn. Cijfers (dan wel
krullen en/of stickers) dienen vervolgens als beloning. Vanuit hetzelfde denkkader komt ook
het idee dat het aanbieden van leerstof noodzakelijk is om leren daadwerkelijk plaats te laten
vinden.
De behavioristische theorie is inmiddels te beperkt. Uit onderzoek blijkt dat mensen zeer
verschillend zijn (zie ook meervoudige intelligenties ). Bovendien leren mensen op vele
andere manieren dan enkel het operant leren. Hieruit volgt de behoefte aan een (totaal)
nieuwe invulling van onderwijs.
Natuurlijk Leren houdt wel rekening met verschillen. Elk mens heeft een unieke achtergrond
aan leerervaringen. Een mens heeft altijd zin in zijn eigen ontwikkeling en geen enkel mens
ontwikkelt in dezelfde lijn.

4.2.2 Cognitivisme
Cognitivisme is de (leer-)psychologische stroming die volgde op het behaviorisme
en redelijk wat invloed heeft gehad op het huidige onderwijs.
Cognitivisme is ontstaan door de opkomst van de computer. Hierdoor realiseerde
men dat informatie procesverwerking nodig had.
Volgens een de leertheorie het cognitivisme werken hersenen als een computer. Er zijn een
aantal parallellen tussen computers en hersenen. Opslag van informatie heeft eerst
'verwerking' nodig. Het cognitivisme is ontstaan met de opkomst van de computer. Informatie
gaat via het korte termijn geheugen naar het werkgeheugen (de processor). Dit is nodig om
het uiteindelijke lange termijngeheugen te bereiken (de harde schijf).
Volgens nieuwe leertheorieën werken hersenen niet hetzelfde als computers. Hersenen
staan sterk onder invloed van emoties om maar iets te noemen. Wellicht nog belangrijker,
mensen hebben vele manieren om te leren. Creativiteit, waaronder verbindingen leggen
tussen ogenschijnlijk niet-gekoppelde kennis, is een krachtige mogelijkheid van hersenen die
bij een computer ontbreekt.
Cognitivisme is evenals het behaviorisme gebaseerd op de wetenschapsfilosofie het 'logisch
positivisme' (de wereld bestaat uit waarneembare feiten).
Het cognitivisme (jaren 70) heeft ervoor gezorgd dat er meer aandacht kwam voor het
verwerkingsproces bij opslag van informatie door de hersenen. Onthouden en
informatieverwerking vindt plaats in verschillende 'geheugens': korte termijn, werk-,
middellange en lange termijn geheugen. Men kon afstappen van 'herhaling, herhaling,
herhaling' als methode. Men ontdekte hierdoor dat het bijvoorbeeld efficiënter was om een
taak te geven direct nadat de instructie gegeven werd.
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Het cognitivisme heeft hiermee een accentverschuiving teweeggebracht, maar geen
wezenlijk nieuw concept.

4.2.3 Sociaal Constructivisme

Sociaal constructivisme is de leerpsychologie achter Natuurlijk Leren.
De constructivistische theorie gaat er van uit dat het verwerven van kennis en
vaardigheden niet zozeer het gevolg is van een directe overdracht van kennis door
de docent, maar eerder het resultaat van denkactiviteiten van de leerlingen zelf: we
leren door nieuwe informatie te verbinden aan wat we al weten. Het constructivisme
benadrukt daarmee de actieve rol van de leerling bij het verwerken van informatie en
het verwerven van kennis en vaardigheden. Sociale processen spelen hierbij een
belangrijke rol.
In het onderwijs wordt het (sociaal) constructivisme gebruik als een moderne leertheorie.
Ook als onderwijsstroming gaat het Constructivisme ervan uit dat mensen zelf betekenis
verlenen aan hun omgeving en dat sociale processen hierbij een prominente rol spelen.
Kennis wordt door ieder mens op een eigen wijze geconstrueerd, waarbij men sterk wordt
beïnvloed door de reacties en opvattingen in de sociale omgeving. Het constructivisme vindt
zijn wortels in het werk van Piaget, de Gestalt-psychologen Bartlett en Bruner, en in de
onderwijsfilosofie van John Dewey. Er is geen eenduidige constructivistische leertheorie.
Sommige constructivisten leggen vooral nadruk op de sociale constructie van kennis, het
sociaal constructivisme, andere vinden het sociale aspect minder belangrijk.
Een van de belangrijkste name die hoort bij het sociaal
constructivisme is Lev Semyonovich Vygotsky (1896 - 1934).
Vygotsky was een Russische ontwikkelingspsycholoog, die pas in
de jaren 60 in de Westerse wereld ontdekt werd. Pas in de 80er
jaren werd Vygotsky's werk wijdverbreid bekend onder andere door
open gaan van de Sovjetunie door glasnost. Vygotsky zelf werd
beïnvloed door de vroege werken van Piaget.

Kennis maak
je met elkaar
Loesje

Kennis wordt niet alleen individueel geconstrueerd, maar wordt ook steeds weer gespiegeld
aan de opvattingen van anderen. Kennis komt tot stand door interpretatie van informatie.
Omdat interpretatie afhankelijk is van de voorkennis en associaties van lerenden, is deze per
definitie subjectief van aard. Door eigen kennis te spiegelen aan de kennis van anderen,
wordt deze niet alleen verrijkt, maar bereikt deze een hogere mate van intersubjectiviteit.
Een binnen een praktijkgemeenschap gedeelde opvatting, kan dan als objectieve waarheid
worden ervaren.
Belangrijke argumenten om leerlingen zoveel mogelijk hun eigen leren te laten vormgeven
komen voort uit de constructivistische leertheorieën.
Vanaf het begin van de mensheid hebben mensen zich sociaal en in gemeenschappen
georganiseerd. In zogenaamde primitieve samenlevingen ziet men ook nu nog dat kinderen
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in hun gemeenschap leren door het observeren en imiteren van hun ouders en stamgenoten.
Over wat zij doen, wordt met hen door middel van taal gecommuniceerd. Wat kennis is en
dus als waarheid wordt ervaren, is afhankelijk van de normen, waarden en inzichten binnen
die gemeenschap. Het is dus mogelijk dat kennis buiten een bepaalde praktijkgemeenschap
geen waarde heeft. Het belang van een actieve rol wordt bevestigd vanuit de neurobiologie.

4.3

Deeldisciplines en hun aandacht in het klassikaal-methodisch
onderwijs

Onderwijs valt uiteen in vier deeldisciplines, namelijk: leerpsychologie, pedagogiek,
didactiek en vakinhoud. Leerpsychologie is zeer bepalend voor de invulling van de
overige disciplines. Met behaviorisme als leertheorie krijgt vakinhoud de meeste
nadruk. Met sociaal constructivisme als leerpsychologie krijgt pedagogiek (hoe ga
je met de leerlingen om) de meeste nadruk.
Alex van Emst heeft 4000 docenten gevraagd waar het vooral om gaat als ze hun vak
uitoefenen. De antwoorden staan hieronder verwerkt in percentages.
leerpsychologie:

hoe leren mensen

5%

pedagogiek:

hoe ga ik met de leerlingen om

8%

didactiek:

hoe breng je kennis over

12%

vakinhoud:

wat geleerd moet worden (het curriculum)

75%

Op de vraag aan docenten, wanneer ze tevreden naar huis gaan, is het antwoord: "Als het
gelukt is de stof op een goede manier te behandelen". Dit is logisch als je bedenkt dat vanuit
het behaviorisme de leerstof het meest belangrijk wordt. Deze leerpsychologie is zeer
bepalend voor de overige disciplines. Door het 'lege-vat' principe van het behaviorisme is het
begrijpelijk dat, dat wat je in dat 'vat' giet (vakinhoud), binnen deze scholen de grootste
nadruk krijgt. Pedagogiek bestaat voor een groot deel uit straffen en belonen. In de jaren
zeventig deed de leertheorie het 'cognitivisme' zijn intrede. Vanuit cognitivisme krijgt ook
didactiek meer aandacht. Dit is ook terug te zien in het figuur hierboven.
Vanuit het sociaal constructivisme krijgt vooral pedagogiek veel meer aandacht. Ook dit is begrijpelijk omdat het voor
sociaal constructivisten van belang is ervoor te zorgen dat leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen, welke (leer)activiteit
zij ook kiezen. De behoefte tot zelfontplooiing ontstaat daarna immers vanzelf.

17

4.4

Veranderingsprocessen in het licht van de twee denkkaders

Veel scholen worstelen met problemen zoals slechte motivatie onder leerlingen,
uitval en hoge werkdruk. Steeds meer bestaande scholen proberen daarom een
kanteling te maken naar Natuurlijk Leren. Om echter vanuit een bestaande
situatie te veranderen naar een totaal nieuwe opvatting over leren (het andere
denkkader) levert weer nieuwe problemen op.
De problemen waar veranderende scholen mee te maken krijgen zijn tweeledig.
Ten eerste kan er alleen een ommezwaai naar Natuurlijk Leren plaatsvinden als
het hele aannamepakket wordt losgelaten (50% Natuurlijk Leren bestaat niet). Als
dit echter door een 'kanteling' of 'aardbeving' gebeurt, ontstaan er weer
organisatorische problemen.

50% Natuurlijk Leren bestaat niet
Scholen die overstappen op Natuurlijk Leren, maar dit niet volledig doen, komen in de
problemen. Door Natuurlijk Leren 'stapsgewijs' door te voeren, kom je in een situatie terecht
waarin je 'gevangen' zit tussen twee denkkaders. Vandaar dat NIVOZ spreekt van een
noodzaak tot ‘kantelen’ van het traditionele aanbod naar de vraag van de leerling/student en
het APS er vanuit gaat dat er een (aard-)beving nodig is om tot Natuurlijk Leren te komen.
Dit is het beste uit te leggen aan de hand van voorbeelden:
•

•

Voorbeeld 1: Mocht een docent de aanname loslaten dat er één beste manier is om
iets te leren, dan loopt hij/zij op tegen het probleem dat er niet genoeg tijd is om
iedere leerling op haar manier les/instructie te geven. Met zeer hoge werkdruk als
gevolg.
Voorbeeld 2: Als een docent besluit de aanname los te laten dat leerlingen externe
motivatie nodig hebben, zal de docent merken dat leerlingen zich niet gaan
bezighouden met 'de vaste lesstof'. Voor een docent is dit echter wel noodzakelijk om
vervolgens alle leerlingen op eenzelfde manier 'objectief te toetsen'.

Dit samenspel van aannames, zou je kunnen definiëren als 'de zuigkracht van het
bestaande'. Ze is alleen te doorbreken als meerdere aannames tegelijk worden losgelaten.
De aannames die worden gedaan binnen hetzelfde denkkader, sluiten op elkaar aan. Eén
aanname wijzigen heeft dan geen effect. De zuigkracht van het bestaande zorgt er dan voor
dat deze wijziging weer ongedaan wordt gemaakt. Of als men meerdere aannames wijzigt
maar toch verwachtingen blijft houden die bij het andere denkkader horen lijkt het of de
verandering geen effect heeft. Het denkkader is een totaalpakket van aannames . Alleen als
dit totaalpakket veranderd wordt, is er effect zichtbaar.
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Het figuur hierboven, beschrijft de veranderingsrichting die sommige scholen kennen. Het is
een globaal schema, waarin de twee denkkaders naast elkaar worden afgebeeld. Om een
beeld te geven met welk denkkader verschillende 'schooltypen' werken, zijn deze ook
weergegeven.
Organisatorische problemen
Als scholen besluiten om radicaal te veranderen ontstaan er organisatorische problemen.
Het is moeilijk te managen om alles in één keer om te gooien en alle aannames te
vervangen. Bovendien is het nodig dat alle betrokkenen bij de organisatie mee willen gaan in
die verandering. Om die reden worden veranderingen toch vaak in kleine stapjes
doorgevoerd. Dit heeft weer als gevolg dat er een 50% - 50% situatie ontstaat die niet
werkbaar is.
In 'Koop een Auto op de Sloop' legt Alex van Emst uitvoerig uit hoe het komt dat
veranderingen binnen het huidige onderwijs veelal niet blijvend zijn.
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5

Wetenschappelijke Onderbouwing van Natuurlijk
Leren

Er is steeds meer wetenschappelijke onderbouwing die het Natuurlijk Leren
ondersteunt. Zowel evolutionaire psychologie als ontwikkelingspsychologie en tot
slot humanistische psychologie erkennen dat leren vanzelf gaat.
Neurowetenschap onderstreept de aannames over hoe leren plaatsvindt.
Daarnaast bestaat empirisch onderzoek welke het hoge leerrendement aantoont
van Natuurlijk Leren.
Verschillende psychologische stromingen onderstrepen leren vanuit intrinsieke motivatie,
ofwel dat leren van nature verloopt.
•

•
•

Vanuit de humanistische psychologie (niet te verwarren met het humanisme) geeft de
behoefte piramide van Maslow aan dat alle mensen, indien aan bepaalde behoeften
voldaan is, geïnteresseerd zijn in hun eigen ontwikkeling (zelfontplooiing). Mensen
zijn dus niet lui en willen graag leren mits alle behoeften tot en met waardering
vervuld zijn.
Evolutionaire psychologie erkent het grote belang van spelen in de menselijke
ontwikkeling.
Ontwikkelingspsychologie bracht de leertheorie het sociaal constructivisme voort.

Neurowetenschap heeft onder andere geleid tot de meervoudige intelligenties van Gardner
Empirsche onderzoek:
•
•
•

Leerrendement
Alle Dagen Pauze
Zin in school (Luc Stevens)

Wetenschappelijk onderbouwing voor het werken in leeftijdsklassen of het methodegericht
werken is er niet. Mocht U daar het tegendeel voor vinden, dan willen wij dit graag
vernemen.

5.1 Piramide van Maslow
Deze theorie geeft inzicht in hoe Natuurlijk Leren (intrinsiek gemotiveerd leren)
kan werken. Maar ook wanneer het niet plaatsvindt. Natuurlijk Leren kan niet
plaatsvinden als iemand zich niet 'veilig voelt' ofwel, basale behoeften niet zijn
afgedekt. Een hoog leerrendement wordt dus gehaald als alle behoeften, inclusief
waardering krijgen, is afgedekt.
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Maslow was een wetenschapper die
keek naar 'de gezonde mens'. Dit
was nieuw ten opzichte van vroegere
psychologen als Freud, die juist de
'ziektebeelden' bestudeerden. Als
voorbeeld droeg hij aan: "Je gaat niet
naar kreupele mensen kijken om te
leren hoe je het beste kunt rennen;
wereldkampioenen in hardlopen zijn
daarvoor veel geschikter. Op basis
van observaties van mensen die
'hoge prestaties' neerzetten, stelde
Maslow zijn theorie op. Deze theorie
gaf aan dat mensen eerst een
bepaalde behoefte vervuld moest
hebben alvorens behoefte te krijgen naar de volgende. Dus als je werkelijk honger hebt, dan
riskeer je onveiligheid als oorlog om toch aan eten te komen. De behoeften, hier in een figuur
afgebeeld, volgen elkaar op.
De hoogste behoefte is dus zelfontplooiing. Dit geeft aan dat mensen zich willen ontwikkelen,
als ze daar aan toekomen. Maslow ontdekte dat mensen die met deze behoefte bezig waren
aan een aantal kenmerken voldeden, waaronder het veelvuldig beleven van plezier en
volledig op kunnen gaan in een bezigheid. Een interessant detail is dat hij dit ook consequent
waarnam bij kinderen. Hij vroeg zich af, hoe het kwam dat dit op latere leeftijd verdween.

5.2

Meervoudige Intelligenties van Howard Gardner

Meervoudige intelligentie is een psychologische en educatieve theorie, welke
beweert dat er verschillende 'soorten' intelligenties in de mens aanwezig zijn.
Volgens deze theorie zouden docenten alle studenten kunnen bereiken met een
onderwijs-systeem dat beroep doet op alle intelligentie-types.
The theorie van Howard Gardner wordt niet
alleen geaccepteerd, maar ook toegepast.
Een sterk punt van Gardners theorie is dat
een meervoudige intelligenties gekoppeld
moet zijn aan een hersengebied. Er zijn
negen intelligenties vastgesteld.
Voor het bepalen van iemands
vaardigheden, en voor school- of
beroepskeuze is inzicht in deze theorie en
deze manier om tegen mensen aan te
kijken, essentieel. Intelligentie is waardevol,
maar karakter is belangrijker.
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Het onderwijs richt zich voornamelijk op linguïstische en logisch-wiskundige intelligentie, in
de kunsten spelen meer muzikale, lichamelijke-bewegings- en ruimtelijke intelligentie.
Maatschappelijk zijn interpersoonlijke en intrapersoonlijke intelligentie belangrijk. Daarnaast
onderscheidt Gardner ook drie nieuwe intelligenties: de naturalistische, spirituele en
existentiële.
In Soorten intelligentie (de vertaling van Intelligence reframed) maakt Howard Gardner de
balans op van zijn meervoudige intelligentietheorie. Hij geeft bovendien praktische tips voor
het gebruik van zijn intelligentietheorie in het onderwijs -- waarbij hij het belangrijker acht
denkwijzen van vakken of disciplines te leren, dan veel feiten. Hij relativeert het belang van
IQ-tests (die bepaalde intelligenties niet meten), zet zijn spraakmakende ideeën uiteen over
creativiteit, leiderschap en morele intelligentie, en speculeert over de betekenis van
meervoudige intelligenties op het werk in de toekomst.

5.3

Leerrendement

Het leerrendement verschilt (gemiddeld) sterk per activiteit. De leeractiviteiten die
horen bij het reguliere onderwijs, bestaan voornamelijk nog uit 'directe transfer'
van docent naar leerling; uitleg in de klas, hoorcolleges op de universiteit etc. Het
rendement is dan laag. Er is veel rendement te behalen bij onderlinge
uitwisseling. Dit onderschrijft dat leren een sociale bezigheid is.
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Het bovenstaande komt uit onderzoek uit de jaren zestig. Toch blijft het KlassikaalMethodisch onderwijs bol staan van direct transfer van één docent naar een groep
leerlingen. Dit komt omdat veranderingen binnen het Klassikaal-Methodisch onderwijs
binnen het huidige denkkader plaatsvonden. (Zie ook: denkkaders.)

"Tell me, and I will forget.
Show me and I may remember.
Involve me, and I will understand"
Confucius, 551 BC – 479 BC

5.4

Alle Dagen Pauze - onderzoek van Universiteit van Leiden

Een analyse en beproeving van het theoretisch concept onder radicale
onderwijsinnovaties.
Linda Spaanbroek en Loes Nijland beschrijven de zoektocht naar en de
constructie van een dergelijke theoretische basis onder radicale
onderwijsinnovaties. Het onderwijsmodel dat hieruit volgt, blijkt overeen te
komen met de meer radicale vormen van onderwijsinnovatie in Nederland. Uit
beschreven praktijkonderzoek blijkt bovendien dat deze vorm van onderwijs
voor de onderzochte leerlingen een hoger welzijn oplevert.
Voor meer informatie over dit onderzoek of het bestellen van het boek kunt u terecht op de
website voor Democratische Scholen (www.democratischescholen.nl)

5.5

Hersenwerking en leren

Neurowetenschap deed zijn intrede binnen de beta-wetenschappen en draagt
sindsdien bij aan theorievorming over hoe leren daadwerkelijk plaatsvindt. Het
blijkt ondermeer om 'kennisconstructie' te gaan in plaats van om 'kennisopslag'.
De hersenen van de mens, zijn echter ongelooflijk complex. Hoe gedachtes en
herinneringen, opgeroepen en opgeslagen wordt, is mede daarom nog niet
duidelijk. Over hoe nieuwe ideeën en creativiteit kan ontstaat, tasten we zelfs nog
volledig in het duister. Wel wordt duidelijk dat hersenen voortdurend kunnen
blijven veranderen.
Hersenen bestaan uit hersencellen ofwel: neuronen. Het aantal neuronen in de menselijke
hersenen wordt geschat op ongeveer 100 miljard. Volgens neurowetenschappers vindt leren
plaats wanneer twee neuronen met elkaar communiceren. Deze communicatie vindt plaats
door het doorgeven van 'stroompjes'. Iedere neuron kan verbinding maken met ongeveer
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5.000 andere neuronen. Deze verbindingen worden gelegd via de uitlopers van deze
neuronen: de dendrieten. Het leervermogen van een mens wordt niet zozeer bepaald door
aantal neuronen (hoewel dit enorme aantal zeker helpt, maar meer door het aantal
dendrieten. Deze hebben namelijk een exponentiële invloed op complexiteit van het neurale
netwerk die de hersenen vormen. Uit onderzoek bij ratten is gebleken dat extra dendrieten
worden aangemaakt in een stimulusrijke omgeving en dat dit niet gebeurt in een
stimulusarme omgeving. Dendrieten bleken tot op hoge leeftijd te kunnen worden
aangemaakt. Ook op hoge leeftijd kun je dus leren. Zo vonden Britse taalonderzoekers dat
ook op hoge leeftijd wel degelijk de klank finesses van andere nieuwe talen konden leren
onderscheiden.

Naast neuronen spelen ook bepaalde eiwitten een belangrijke rol, waaronder de
zogenaamde neurotransmitters. De productie van deze eiwitten staan weer onder invloed
van hormonen als adrenaline en cortisol en waarschijnlijk endorfine. Door onderzoek aan
insecten en weekdieren (vooral slakken), wordt kennis opgebouwd over de chemische
processen die een samenspel vormen met de elektrische stroompjes van de neuronen. Dit
onderzoeksterrein kent momenteel vele doorbraken.
Naast het sociaal constructivisme en neurowetenschap bestaat veel meer wetenschappelijke
onderbouwing voor Natuurlijk Leren. Hun huidige invloed op de onderwijspraktijk is tot op dit
moment beperkt.

5.6

Zin in school

Zin in school is een empirisch onderzoek welke is uitgevoerd door ondermeer Luc
Stevens, emeritus-hoogleraar orthopedagogiek.
Werken aan schoolontwikkeling is een tocht van helden. Helden die het stadium van de
onschuld of de vanzelfsprekende praktijk van alledag verlaten voor een missie. Zij wisselen
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‘moeten’ in voor moed – moed om het anders te doen. Tijdens hun tocht wordt meer en meer
duidelijk waar het om gaat. Om inspiratie en om relatie, om de motivatie voor je werk. Ofwel:
om het ethos van de school.
In ‘Zin in school’ staat het verslag van vijf basisscholen en negen scholen voor voortgezet
onderwijs die vier jaar geïnvesteerd hebben in pedagogisch klimaat of schoolethos. Elke
school heeft op haar eigen wijze gewerkt aan vraaggericht onderwijs. Zowel docenten als
leerlingen komen aan het woord. Verder in dit boek: diverse modellen voor
schoolontwikkeling en een kritische blik op de huidige onderwijspraktijk. Een boek over
mensen in school, over hun motieven, waarden, opvattingen en wensen en hun pogingen
veranderingen in de school te bewerkstelligen.
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