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Leren? Natuurlijk! 

Zonder jullie… 
 

Hierbij wil ik graag mijn dank uitspreken voor alle mensen die een bijdrage hebben 

geleverd aan het tot stand komen van dit boek. Alle kinderen van de school die een 

inspiratiebron zijn geweest, de ouders die hun verhaal hebben verteld over de schoolkeuze 

voor hun kind, mijn vader Gijs van Mourik, Gerie Snoeren, Maryse  Hoogstraten, Marlies 

Hallingse, Richard Peters, Jackie Boogerd, Peter Schulz en Liesbeth Klaver voor het kritisch 

meelezen en meedenken, mijn collega’s die een voortdurende bron van inspiratie en steun 

zijn en Camille Bartels voor de laatste loodjes. 
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Leren? Natuurlijk! 

Beste lezer, 
 

Dit is het verhaal van basisschool De Vallei in Renkum, Gelderland. Een democratische 

school met een bijzondere kijk op onderwijs. In dit boek neem ik je mee naar een nieuwe 

manier van denken over leren. Ik hoop, door theoretische uitleg af te wisselen met 

voorbeelden uit de praktijk, duidelijk te maken hoe onderwijs op een andere manier vorm 

kan krijgen.  

 

Ik maak in dit boek regelmatig een vergelijking met het traditionele onderwijs. Dat is niet 

om het traditionele onderwijs in een negatief daglicht te stellen. Ik heb juist grote 

bewondering voor de energie en liefde die docenten elke dag opbrengen om hun klas het 

beste van zichzelf te geven. Het huidige onderwijs wordt echter gekenmerkt door 

problemen die andere oplossingen vragen. Door op een andere manier naar onderwijs te 

kijken, kunnen oplossingen worden gevonden, die niet in de huidige context passen, hoe 

zeer docenten daar ook hun best voor doen. Ik hoop dat dit boek een inspiratiebron is voor 

degenen die zoeken naar nieuwe wegen. 

 

De onderwijskundige visie die ik in dit boek beschrijf, heb ik 

samen met mijn team en de kinderen van onze school 

ontwikkeld. Deze visie is mede gevormd door ervaringen op 

vele andere scholen, onderwijsexperts en diverse 

vernieuwende initiatieven die de afgelopen jaren 

wereldwijd zijn ontstaan.  

 

Wij zijn een democratische school op basis van ‘Natuurlijk Leren’. Er zijn meer scholen in 

Nederland die de term Natuurlijk Leren hanteren. Toch wordt er niet altijd hetzelfde mee 

bedoeld. Net zoals de ene openbare school kan verschillen van de andere, verschilt ook de 

ene Natuurlijk-Lerenschool van de andere.  

 

Onze school heeft een andere kijk op leren en ontwikkelen, dan men vanuit de traditionele 

opvoeding is gewend. Die kijk is zó anders dat, als je dit verhaal werkelijk wilt begrijpen, 

het nodig is om eerst je beeld los te laten, hoe een school eruit ziet. Alex van Emst (een 

vooraanstaand onderwijskundige) noemt dit een ‘paradigmashift’. Luc Stevens, oprichter 

van het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken, noemt dit ‘kantelen’. 

Behalve het beeld van onderwijs dat wij allemaal kennen uit onze jeugd, is het ook nodig 

het beeld los te laten hoe onderwijs eruit zou moeten zien, dat is gecreëerd door de media 

en onze omgeving. Mijn ervaring is dat er een wereld opengaat voor mensen, die in staat 

zijn opnieuw te kijken naar onderwijs op onze school.  

 

 

Maaike van Mourik 

 
 

 

 

 

 

 

(Ter bescherming van de privacy zijn de namen van de kinderen veranderd.) 

 

“De school mag geen 

voorbereiding op het 

leven zijn, ze is het 

leven zelf.” 

 
J. Dewey. 
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1 Het doel van onderwijs 
 

 

In onze maatschappij is school een vanzelfsprekendheid. Iedereen gaat naar 

school. En wij vinden dat ook absoluut noodzakelijk. Dat is echter niet altijd zo 

geweest. Het woord school komt uit het Grieks en betekent ‘vrij zijn’. Scholen 

waren in die tijd instituten waar de rijken, die niet hoefden te werken voor hun 

geld, met elkaar praatten over allerlei onderwerpen en daardoor een persoonlijke 

ontwikkeling doormaakten. In dit eerste hoofdstuk kijken we naar het fenomeen 

school en de rol van onderwijs in onze huidige maatschappij. 

 

1.1 Het ontstaan van ons onderwijs 

Tot in de negentiende eeuw was onderwijs uitsluitend voor de rijken. Net als in het oude 

Griekenland gingen alleen de mensen naar school die het zich konden veroorloven om 

niet te hoeven werken. Meestal waren het kleine scholen, waarbij één leerkracht een 

groepje kinderen van verschillende leeftijden onderwees. Die kregen les op hun eigen 

niveau. De kinderen van minder welgestelden gingen niet naar school. Ze leerden in de 

praktijk een vak door een tijd ‘in de leer’ te gaan, bij bijvoorbeeld een meester 

mandenvlechter of meester bakker. Deze kinderen werkten en leerden tegelijkertijd, 

vanuit de praktijk.  

 

De behoefte aan verandering kwam vanuit de maatschappij. Grootschalige 

industrialisatie zorgde ervoor dat steeds minder met de hand werd gemaakt. De 

regeringen van toen redeneerden dat, als kinderen later ander werk moesten doen dan 

hun ouders, het noodzakelijk was te leren lezen, schrijven en rekenen. De overheid vond 

dat alle kinderen naar school moesten gaan. Het was tevens een manier om kinderarbeid 

tegen te gaan, die in de begindagen van de industrialisatie ongezond en gevaarlijk was. 

In 1900 nam de Tweede Kamer de leerplichtwet aan (met 50 stemmen voor en 49 

stemmen tegen). Kinderen van zes tot twaalf jaar werden verplicht onderwijs te volgen. 

Er was in die tijd veel weerstand tegen deze leerplichtwet. Mensen stelden vragen als: 

“Hoe moet mijn zoon nou leren timmerman te worden, als hij hier op een stoel moet 

zitten?”  

 

Voor de bestaande schooltjes was deze verandering een grote uitdaging. Ze waren niet 

voorbereid op zulke grote groepen leerlingen. Er ontstonden klassen van wel 

driehonderd leerlingen met één leerkracht. Een praktische oplossing voor dat probleem 

was om alle kinderen van dezelfde leeftijd in dezelfde klas te zetten en op hetzelfde 

moment dezelfde leerstof aan te bieden. Zo konden de leerkrachten de veel te grote 

groepen nog enigszins hanteren.  

 

Het plan had het gewenste effect. Nederland werd een land met overwegend geletterde 

en gecijferde mensen. Het probleem van de grote klassen werd opgelost en de klassen 

werden gaandeweg kleiner. De indeling in leeftijdsgroepen en het aanbieden van 

dezelfde stof op hetzelfde moment bleef gehandhaafd. De organisatie en inhoud van het 

onderwijs paste bij de maatschappij van die tijd. Als je in die tijd bijvoorbeeld als 

secretaresse aan de slag wilde, bestond je sollicitatieprocedure uit het snel en foutloos 

typen van een brief. Boekhouders rekenden alles uit het hoofd uit en moesten dit 
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foutloos kunnen. Eigen meningen waren niet zo belangrijk, want je deed gewoon wat de 

baas zei. Dat had je in de klas geleerd. Daar deed je wat de meester zei en dus werden 

sommen en taal gerepeteerd totdat je de stof foutloos kon reproduceren. Het onderwijs 

was een maatschappelijk succes. 

 

 

1.2 Wat past er nu bij onze maatschappij? 

Sinds de invoering van de leerplicht heeft de maatschappij een enorme ontwikkeling 

doorgemaakt. Zowel op technisch gebied als op sociaal gebied is de wereld behoorlijk 

veranderd ten opzichte van honderd jaar geleden. Het onderwijs heeft deze 

veranderingen niet altijd kunnen volgen. Soms nam men wel initiatief tot verandering, 

maar mislukte dat omdat faciliteiten ontbraken (zoals passende wet- en regelgeving). 

Vandaar dat er vaak gefrustreerde geluiden klinken over hoe de dingen niet moeten, 

maar is het doorgaans ook niet helder hoe het anders kan.  

 

Op de meeste scholen zijn kinderen nog steeds ingedeeld bij leeftijdsgenoten. Ze krijgen 

op hetzelfde moment dezelfde lesstof aangeboden. De sturing van het onderwijs gebeurt 

nog steeds door de leerkracht. En het is de bedoeling dat de kinderen dit gezag volgen. 

Daarnaast heeft men geconcludeerd dat de reken- en taalvaardigheden van de kinderen 

niet meer foutloos zijn – zoals vroeger. De roep om beter taal- en rekenonderwijs wordt 

steeds sterker. Men praat over het gebrek aan motivatie van de leerlingen en over 

gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef. Als oplossing wordt gedacht aan voorschoolse 

educatie (dat wil zeggen het aanbieden van taal en rekenen op peuter- en 

kleuterleeftijd), meer ‘ouderwets stampen’ van taal en rekenen en strenger gezag in de 

klas. Is het onderwijs zoveel slechter dan vijftig jaar geleden? Of is er iets anders aan de 

hand? Laten we eens kijken naar de huidige maatschappij.  

 

In het bedrijfsleven is de werkgever niet meer degene die eenzijdig bepaalt wat anderen 

moeten doen. Een effectieve manager kijkt wat mensen willen en kunnen en houdt daar 

rekening mee in zijn of haar beslissingen. Werknemers zijn meer betrokken bij het 

bedrijf. Beslissingen worden vaak in overleg genomen. Ook in de thuissituatie is papa 

niet meer degene die alles bepaalt. Sinds enkele decennia heeft mama een minstens zo 

grote inbreng en steeds vaker worden de kinderen ook betrokken bij beslissingen in het 

gezin.  

 

Op technologisch gebied hebben ook grote veranderingen plaatsgehad. Met de komst 

van de computer zijn veel vaardigheden, die vroeger van levensbelang waren, op de 

achtergrond geraakt.  Andere vaardigheden zijn belangrijker geworden. Waar je vroeger 

de topografie van Nederland uit je hoofd moest kunnen opzeggen, toets je nu de 

postcode van het doeladres in je navigatiesysteem. Waar je vroeger brieven met de hand 

schreef, stuur je nu een e-mail. De encyclopedie is vervangen door de online 

zoekmachine. Voor moeilijke sommen pak je een rekenmachine. Het 

tekstverwerkingsprogramma zet een rood streepje onder de foutgeschreven woorden. 

De wereld is meer bereikbaar dan ooit. 

 

We zien in de praktijk zien dat kinderen – ten opzichte van vroeger – minder goed 

rekenen, minder goed schrijven en minder parate kennis hebben. Daarnaast zien we dat 

ze beter en sneller Engels leren, meer informatie per minuut kunnen verwerken, sneller 
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omgaan met computers, mobiele telefoons en internet en dat ze mondiger en 

zelfbewuster zijn. Is deze verandering een gevolg van het huidige onderwijs of het 

gevolg van een veranderde maatschappij? En: is deze verandering verkeerd? Moeten wij 

als volwassenen ingrijpen? Komen de kinderen straks wel goed terecht? Wat hebben ze 

nu eigenlijk echt nodig? 

 

Als we nu het onderwijs opnieuw zouden uitvinden, hoe ziet het er dan uit? Moeten we 

kinderen dan leren foutloos de tafels op te zeggen? Moeten we ze meer 

verantwoordelijkheidsbesef bijbrengen? Moeten we ze leren zelf hun leven vorm te 

geven? Wat moeten ze nu leren om straks in de maatschappij te kunnen functioneren? 

Kunnen wij dat eigenlijk wel voor hen bedenken? De maatschappelijke veranderingen 

gaan zo snel, dat we ons nauwelijks kunnen voorstellen hoe de wereld eruit ziet als onze 

kinderen groot zijn. Moeten we de lesstof misschien elk jaar anders invullen, om de 

vaardigheden van kinderen aan te passen aan ons inzicht op dat moment? 

 

We gaan eerst terug naar de basis om antwoorden te krijgen op al deze vragen. Waarom 

gaan we ook al weer naar school? Wat is het doel van het onderwijs? Wat hebben de 

mensen in deze tijd nodig? 

 

 

1.3 Het doel van De Vallei 

Wij denken dat modern onderwijs niet meer uitsluitend gericht moet zijn op het leren 

lezen, rekenen en schrijven. Deze vaardigheden zijn middelen om je doelen te realiseren, 

maar geen doel op zich. Als school vinden wij dat het onze taak is de kinderen de 

mogelijkheid te geven zich zo te ontwikkelen dat ze zelfstandig hun doelen kunnen 

realiseren. Dit gaat veel verder dan uitsluitend leren lezen, rekenen en schrijven. Naast 

het lezen, rekenen en schrijven heb je ook andere vaardigheden nodig. Je moet leren 

verantwoordelijkheid te nemen, keuzes te maken, de 

stappen te nemen die nodig zijn om je wensen vorm te 

geven, vertrouwen in jezelf te ontwikkelen. Je moet de 

mogelijkheden kennen waarmee je je doelen kunt 

bereiken en natuurlijk weten wat je doelen dan precies 

zijn.  

 

Naast de doelen voor de toekomst zijn er natuurlijk ook de doelen in het nu. Misschien 

zijn die nog wel belangrijker dan de doelen voor de toekomst. Je leeft tenslotte nu. Wij 

willen dat onze school een plek is waar kinderen elke dag graag willen zijn en waar ze de 

vaardigheden kunnen leren die ze nu en in de toekomst nodig hebben.  

 

Als je aan kinderen vraagt hoe een school eruit moet zien, zeggen ze min of meer: een 

plek waar we in vrijheid en met elkaar kunnen leren, waar we kunnen spelen en praten 

en waar leraren en middelen beschikbaar zijn. 

 

Misschien dat de school uit het oude Griekenland zo gek nog niet was. Een plek waar 

kinderen – in vrijheid en met elkaar – zorg dragen voor hun persoonlijke ontwikkeling.   

 

 

“Het doel van de school is 

een kind zo goed mogelijk 

te begeleiden in zijn of 

haar zoektocht naar de 

eigen levensinvulling” 
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1.4 Het ontstaan van De Vallei 

De behoefte opnieuw te kijken naar onderwijs is niet zomaar ontstaan. Het is begonnen 

met een persoonlijke zoektocht.  

 

Mijn oudste zoon leerde zichzelf lezen rond zijn derde jaar. Ik begon rond die tijd aan de 

zoektocht naar een geschikte basisschool. De basisscholen die ik bezocht, stelde ik de 

vraag: “Wat doen jullie met een kind van vier dat al leest?” Ik kreeg verschillende 

antwoorden. De ene school zei: “We hebben hier een mapje met extra werk voor 

hoogbegaafde kinderen.” Een andere school noemde de mogelijkheid klassen over te 

slaan. Een derde liet weten: “Tegen de tijd dat hij in groep 3 zit kan hij toch meedoen 

met de verhaaltjes? Dat is toch ook leuk?” Vanwege deze gesprekken en dankzij een 

zoektocht op het internet werd mij duidelijk dat het traditionele basisonderwijs geen 

echte oplossing biedt voor kinderen die niet ‘gemiddeld’ zijn. Het maakt daarbij niet uit 

of ze nou ‘voor- of achterlopen’ of zich op de een of andere manier anders gedragen.  

 

Het werd me duidelijk dat iets structureel moest veranderen in het bestaande 

onderwijssysteem, opdat scholen een plek kunnen bieden aan alle kinderen. Niet alleen 

mijn zoektocht leidde tot die conclusie. Ik las veel artikelen in de media over 

vernieuwende onderwijssystemen. Vanuit het onderwijswerkveld ontstonden 

initiatieven, die op verschillende manieren experimenteerden met andere vormen van 

onderwijs. Met een aantal van deze scholen heb ik meegedraaid als vrijwilliger. Ik heb in 

die periode veel geleerd over onderwijs. Waarom bepaalde vernieuwende ideeën wel of 

niet werkten in de praktijk. Er groeide een eigen visie op onderwijs en daarmee 

ontstond het idee zelf een school op te richten. Toen ik bekendheid gaf aan dat idee, 

ontdekte ik dat er meer mensen waren met dezelfde behoefte. Al snel was een 

initiatiefgroep opgezet die actief aan de slag ging met deze ideeën.  

 

De eerste belangrijke vraag ging over geld. De school moest worden gefinancierd. 

Daarom dienden we in 2004 bij de gemeente Renkum een bekostigingsaanvraag voor 

een nieuwe school in. De aanvraag werd goedgekeurd en we zouden per augustus 2005 

een bekostigde school worden. Met dit gegeven zijn we in augustus 2004 – bij mij in de 

huiskamer – begonnen als een particuliere school met zes kinderen. Geen ideale situatie. 

Maar wel de opstap om verder vorm te geven aan de school. Het jaar daarna werd ik 

aangesteld als directeur van de nieuwe bekostigde basisschool.  

 

Ik had intussen al heel wat ervaring in het onderwijs opgedaan, maar nog niet de 

vereiste papieren. In het eerste schooljaar heb ik mijn bevoegdheid als directeur 

gehaald. Het jaar daarna ben ik afgestudeerd aan de PABO.  

 

Het ontwikkelingsproces van de school, dat wij als team en kinderen in mijn huiskamer 

zijn ingegaan, loopt nog steeds. Elke dag leren we van de problemen die we tegenkomen 

en proberen we – team en kinderen – een passende oplossing te vinden. Die we 

vervolgens inpassen in onze visie op onderwijs. 
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2 Hoe ziet het onderwijs op De Vallei eruit? 
 

 

 

We hebben bij ons op school gekeken hoe we onderwijs opnieuw kunnen 

vormgeven. Onder invloed van andere vernieuwende initiatieven, de 

inspanningen van ons team van leerkrachten, ouders en vooral de kinderen, is een 

nieuwe vorm van onderwijs gevonden die voor ieder kind passend is. De school 

die we geworden zijn, is anders dan de scholen die we kenden. In het volgende 

hoofdstuk nemen we je mee naar de praktijk.  

 

2.1 Een dag op De Vallei 

Het is kwart over acht. Ik loop de school binnen en ruik de geur van verse koffie. Twee 

van de leerkrachten zijn al aanwezig. Op het bord in de hal staat wat er vandaag te doen 

is. ’s Morgens is er de cijfer- en letterclub. Om elf uur begint een glasfusieworkshop, 

gegeven door een vader. Na de lunch is er schoolvergadering en vandaag komt Heleen 

kijken of ze haar stage bij ons wil lopen. Mijn kinderen lopen direct naar de map in de 

hal, waarin ze opschrijven hoe laat ze zijn binnengekomen. Daarna lopen ze door naar de 

computers om zich in te tekenen op de computerlijst van die dag. Martijn (7) gaat direct 

achter de computer. Sem (9) loopt naar de keuken en gaat met de nieuwste Donald Duck 

aan de gemeenschappelijke tafel zitten. Ik zet mijn tas in het kantoor en start mijn 

computer op. Daarna ga ik ook naar de keuken voor koffie. Daar zit Silvia, de moeder van 

Ina (9), Fin (5) en Lars (8) al aan de koffie en praat met een van de leerkrachten over de 

glasfusieworkshop. Lars had zich niet op tijd ingetekend en nu zit de workshop vol. Kan 

hij nog meedoen vandaag?  

 

Er is wel een mogelijkheid de 

workshop op een ander moment 

nog een keer te doen. De leerkracht 

roept Lars erbij en stelt voor straks 

samen een nieuw moment te 

plannen voor een extra workshop. 

We moeten dan wel de vader die de 

workshop geeft, vragen wanneer 

hij weer kan komen. Er moet ook 

nieuw materiaal worden besteld. 

Lars gaat alvast kijken op het 

formulier van het knutselbudget of 

er genoeg geld over is om extra 

materiaal te bestellen.  

 

 

Intussen komen meer ouders met hun kinderen binnen. Enkele kinderen komen zonder 

ouder, ze zijn afgezet bij school of komen zelf. Een paar ouders staan bij het 

koffiezetapparaat en zetten verse koffie. De meeste kinderen gaan meteen met elkaar 

spelen. Sommigen blijven nog even bij hun vader of moeder in de keuken, anderen gaan 

naar een andere ruimte. Frits (11) en Remco (11) komen niet eens in de keuken; ze gaan 
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direct naar de muziekruimte. Ze zijn bezig met het voorbereiden van een open 

podiumdag. Die dag kunnen alle kinderen die dat leuk vinden, optreden. Frits en Remco 

treden op als rockband en er moet worden geoefend.  

 

In de keuken is het intussen aardig vol. Mirte roept dat ze de cijfer- en letterclub begint. 

Een groepje kinderen loopt meteen met haar mee naar de studieruimte. Anderen spelen 

gewoon door. Ik ga naar mijn kantoor. Het is intussen kwart voor negen en tijd om aan 

het werk te gaan. Ik open de post en beantwoord mijn mail. Daarna ga ik aan de slag met 

het maken van de kalender voor volgend jaar. Ik ben nog maar net begonnen of Ina (9) 

en haar vriendin Jinte (8) komen het kantoor binnen. “Wat ben je aan het doen?”, vragen 

ze. Ik laat het zien. Ina en Jinte pakken er een stoel bij en bekijken de kalender 

nauwkeurig. “Waarom heb je zoveel vakantie ingepland? We willen helemaal niet zoveel 

vakantie.” Ik leg uit dat alle kinderen 940 uur per jaar op school moeten zijn. De 

zomervakantie en de kerstvakantie staan vast. De andere vakanties moeten we 

inplannen, zodat de kinderen niet te weinig, maar ook niet te veel op school zitten. 

“Stom”, vindt Ina. “Hoe kun je nou te veel op school zitten?” De bezoeken aan de musea 

moeten ook nog worden gepland. Dat willen Ina en Jinte wel doen. Ze zitten beide in de 

excursiekring, dus ze kunnen hun plannen dan direct terugkoppelen naar de kring. Ina 

en Jinte hebben al ideeën naar welke musea ze volgend jaar willen gaan. Ik print een 

voorlopige versie van de kalender uit en de kinderen gaan ermee aan de slag. “Houd er 

rekening mee dat het niet te veel mag kosten, dus plan voornamelijk musea in die gratis 

zijn met een museumjaarkaart”, roep ik nog achter ze aan. “En houd rekening met de 

openingstijden van de musea, de meeste zijn dicht op maandag. Je kunt informatie 

daarover vinden op internet.” “Oke!”, roept Jinte terug.  

 

De kinderen zijn nog maar net weg uit 

het kantoor of Renske (4) komt 

binnen. Renske is nog maar net op 

school en komt regelmatig bij mij op 

het kantoor zitten. “Mag ik mama even 

bellen?”, vraagt ze. “Ja hoor”, zeg ik. 

“Kun je dat zelf?” Renske schudt haar 

hoofd. “Paul kan je misschien helpen. 

Hij kent al alle cijfers. Ga het hem 

maar vragen.” Renske gaat Paul (4) 

halen en komt even later terug met 

hem. Samen gaan ze bellen. Paul leest 

de cijfers voor en Renske typt ze in. 

Samen bellen ze de moeder van 

Renske. Renske maakt met haar 

moeder een afspraak dat ze haar wat 

eerder komt halen. Een hele dag op school is nog een beetje te veel voor haar. 

 

Om kwart over elf komt onze potentiele nieuwe stagiaire Heleen binnen. Ik neem haar 

mee naar de keuken voor koffie, leid haar daarna de school rond en vertel over het 

schoolconcept. In de muziekruimte zijn inmiddels meer kinderen aan het oefenen voor 

de open podiumdag. Eigenlijk mogen we niet binnenkomen, anders is het optreden 

straks geen verassing meer. In de techniekhoek wordt druk gewerkt aan het bouwen 
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van een houten boerderij op schaal. Rolf, onze leerkracht met een talent voor techniek, 

helpt de kinderen met het uitrekenen van de maten van de boerderij. 

 

In de knutselruimte is de glasfusieworkshop intussen in volle gang. Een paar jongere 

kinderen bouwen in de speelhoek met Kapla gebouwen na van een voorbeeld. Martijn zit 

nog steeds in de computerhoek. Hij is nu niet meer aan de beurt, maar helpt zijn vriendje 

met een quest van een computerspelletje. Martijn kan al een beetje Engels en begrijpt in 

grote lijnen wat er staat en wat je dan moet doen. In de studieruimte hebben zich nog 

meer kinderen gemeld voor de cijfer- en letterclub. Het groepje krijgt les uit reken- en 

taalwerkboekjes. Ieder kind heeft zijn boekje uitgezocht en werkt op het eigen niveau. 

“Ik heb geen zin meer”, zegt Ninke. Ze klapt haar boekje dicht, ruimt het op in haar bak 

en verlaat de ruimte. “Mag dat zo maar?”, vraagt Heleen verbaasd. “Ja, hoor”, zeg ik. 

“Kinderen leren veel meer als ze er zelf zin in hebben.” We gaan naar buiten en ik laat 

Heleen de moestuinen zien. Het regent, dus er is nu niemand. Maar als het mooi weer is 

worden de tuinen altijd druk bezocht. In het kantoor zit Lars. Hij is bezig met de nieuwe 

poster voor de tweede glasfusieworkshop.  

 

Na de lunch ga ik naar de studieruimte. Daar zit Joris (10) al klaar met de 

motieformulieren. Hij is vandaag de voorzitter van de vergadering. Er zijn nog negen 

andere kinderen aanwezig. Martijn komt binnen. “Wat zijn de agendapunten van 

vandaag?”, vraagt hij. Joris leest op van de motieformulieren: “Jinte en Ina willen naar 

Nemo, Heleen vraagt of ze stage mag komen lopen op onze school, Lars wil extra geld 

aanvragen uit het projectbudget voor een glasfusieworkshop en dat was het.” “Oké”, zegt 

Martijn en hij loopt weer weg. Blijkbaar zijn de punten voor hem niet belangrijk genoeg 

om mee te praten. “We beginnen”, zegt Joris. “Wie wil notuleren?” Monique (8) wil dat 

wel. “Maar dan moet je me wel helpen”, fluistert ze tegen mij. Jinte en Ina beginnen met 

de uitleg van hun motie. Ze vertellen dat ze naar Nemo, een wetenschapsmuseum in 

Amsterdam, willen van het excursiebudget. Het kost wel 9 euro per kind. Ik steek mijn 

vinger op en krijg van Joris de beurt. “Hebben jullie bij het maken van de begroting 

rekening gehouden met de reiskosten en het parkeergeld?” “Nee”, zegt Jinte. “Dan wordt 

het dus duurder.” Kas (9) steekt een vinger op: “Ik heb een idee. Als we de ouders vragen 

ook iets te betalen, kan het wel.” De groep vindt het een goed plan. Ina en Jinte gaan 

uitrekenen hoeveel de ouders dan moeten bijdragen om het uitje te kunnen betalen. 

Daarna vragen ze de ouders of die dat ook willen. Als ze dat hebben gedaan, maken ze 

een nieuwe begroting. In de volgende vergadering komt het punt terug.  

 

Het volgende punt komt van Heleen. Ze vraagt of ze stage mag komen lopen. De 

kinderen zijn enthousiast, niemand heeft overwegend bezwaar, dus het punt is snel 

afgehandeld. Daarna is Lars. Hij vertelt dat hij graag een tweede glasfusieworkshop wil 

organiseren, maar dat in het knutselbudget niet genoeg geld meer is voor materiaal. Hij 

wil graag 30 euro extra uit het projectbudget voor de workshop. Er ontstaat een 

discussie over het belang van een tweede workshop. Na een half uur praten zijn we 

eruit. Lars kan het geld gebruiken als er minstens vijf kinderen meedoen. “Consent”, 

roept Ina. “Kont-sent”, grapt Kas en hij rent weg om de andere kinderen, die niet bij de 

vergadering aanwezig waren, te roepen. “Allemaal komen luisteren naar de afspraken 

van de vergadering!”, schreeuwt hij door de gang. Vanuit alle lokalen komen de kinderen 

naar de studieruimte. Als iedereen er is, leest Monique de afspraken voor: “Jinte en Ina 

maken een plan om geld te regelen voor Nemo, Heleen komt op onze school stage lopen 

en Lars mag 30 euro gebruiken uit het projectbudget voor een extra glasfusieworkshop 
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als er vijf kinderen meedoen. Zijn er nog vragen of mededelingen?” Fin (5) steekt een 

vinger op. “Morgen ben ik jarig”, fluistert ze. “Leuk, ga je trakteren?”, vraagt Mirte. Fin 

knikt. Verder zijn er geen mededelingen. Alle kinderen gaan weer door waarmee ze 

bezig waren.  

 

Om tien voor half drie gaat een bel. “Opruimtijd!”, klinkt het door de gang. Kinderen 

rennen druk heen er weer met spullen. “De bezem is kwijt, dus ik kan mijn klusje niet 

doen”,  roept Martijn. “Ja, doei. Dan moet je hem maar gaan zoeken”, zegt Kas. “Volgens 

mij stond hij net nog buiten”, zegt Mirte. “Ga maar even kijken.” Zuchtend loopt Martijn 

naar buiten. Na een half uur is de school vrijwel opgeruimd. Alle kinderen hebben 

afgetekend voor hun klusje en worden opgehaald. Ik ruim de laatste spullen op, sluit af 

en ga naar huis met mijn kinderen. 

 

 

2.2 Praktijkonderwijs 

Op onze school leren kinderen de meeste vaardigheden via praktijksituaties. Het 

uitgangspunt is altijd de wens en interesse van het kind. Als je aan kinderen vraagt wat 

ze willen, dan noemen ze zaken als: hutten bouwen, naar het zwembad, met 

waterballonnen spelen en computerspelletjes spelen. Deze wensen zijn het uitgangspunt 

van het onderwijs. De kinderen krijgen de verantwoordelijkheid zelf zorg te dragen voor 

de uitvoering van hun wensen.  

 

Voor het bouwen van hutten heb je hout nodig. Hoeveel 

hout heb je dan nodig? Wat kost het hout? Van welk 

budget betaal je dat? Kun je afspraken maken met de 

andere kinderen waar de hut wordt gebouwd? Wie doen 

er mee? Hoe zorgen we dat de hut veilig is? Moet je nog 

een gereedschapsdiploma halen om veilig gebruik te 

kunnen maken van het gereedschap?  

 

Een bezoek aan het zwembad vergt geld van het 

excursiebudget. Hoeveel hebben we nog over? Is iedereen het ermee eens als we het 

geld aan het zwembad besteden? Wanneer zijn de openingstijden van het zwembad? 

Wie willen allemaal mee en hebben deze kinderen een zwemdiploma? Als er kinderen 

zonder diploma mee willen, is het verplicht een zwemjuf te regelen. Er zijn ouders bij 

ons op school, die een dergelijke bevoegdheid hebben. Bel ze maar om te vragen of ze 

mee kunnen en wanneer ze mee kunnen. Is er nagedacht over het vervoer naar het 

zwembad? Kunnen we met auto’s naar het zwembad of moeten we een busje huren? 

Wat kost dat en hoeveel kinderen passen in een busje? Hoeveel busjes hebben we dan 

nodig? 

 

Waterballonnen kun je van je eigen schoolbudget kopen. Wie mag je natgooien en wie 

niet? Hebben jullie daar afspraken over gemaakt? Wie ruimt de boel weer op? Als er 

afspraken nodig zijn over het gebruik van waterballonnen, moet een motie worden 

ingediend in de schoolvergadering. Vul het motieformulier maar in. 

 

Er zijn drie computers op school waar je spelletjes op kunt spelen. Je kunt je intekenen 

op een lijst om gebruik te mogen maken van de computer. Je mag maximaal per dag drie 
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keer intekenen en per keer maximaal een half uur spelen. De kinderen spreken elkaar 

erop aan als andere kinderen over hun tijd heen gaan. Meestal zitten ze met een groepje 

om één beeldscherm. Samen lossen ze de vraagstukken uit de spelletjes op. 

Computerspelletjes spelen is in hoge mate een sociale activiteit. Om spelletjes te kunnen 

spelen moeten de computers regelmatig worden opgeschoond. Wie kan dat? De spelers 

zijn daarvoor verantwoordelijk. De spelletjes bevatten vaak veel mogelijkheden om 

vaardigheden als lezen, schrijven, Engels, logisch nadenken en zoekvaardigheden te 

leren. 

 

Kortom, kinderen leren bij ons de hele dag, door bezig te zijn met hun wensen en 

interesses. Vaak hebben ze zelf niet eens in de gaten dat ze leren. “Wij rekenen nooit bij 

ons op school, wij bouwen hutten”, zeggen ze dan. Vanuit praktijksituaties leren ze – 

bijna ongemerkt – ongelooflijk veel. 

 

2.3 Omgevingsonderwijs 

Leren gebeurt niet alleen binnen een schoolgebouw. De maatschappij biedt eindeloos 

veel mogelijkheden om te leren. Het leren van de verschillende vaardigheden die we in 

het dagelijkse leven nodig hebben, gaat de kinderen beter af als het is gekoppeld aan een 

praktijksituatie. Bijvoorbeeld het rekenen met geld krijgt betekenis als de kinderen met 

echt geld boodschappen doen in een echte winkel. Veel meer betekenis dan wanneer ze 

uit een boekje een geldsom uitrekenen. Het opzoeken van de tarieven en openingstijden 

uit tabellen op het internet krijgt voor kinderen betekenis als ze dit nodig hebben om 

een uitstapje naar De Efteling te organiseren. Meer dan wanneer ze een tabel uit een 

rekenboekje moeten duiden. Als kinderen op die manier vaardigheden leren, begrijpen 

ze eerder en beter wat ze aan het doen zijn. Daarnaast wordt ze meteen duidelijk 

waarom ze dit moeten leren. De kinderen komen er zelf achter dat ze het nodig hebben 

voor het functioneren in de maatschappij. De motivatie om te leren wordt hierdoor sterk 

vergroot. Leren wordt gewoon echt leuk. 

“We willen naar De Efteling.” Drie jongens staan voor mijn bureau. “Oké, hebben jullie 

al gekeken hoeveel budget er dit jaar nog is voor excursies en uitstapjes?” “Nou, niet 

echt”, zegt Ricky (11). “Dan stel ik voor dat jullie eerst een plan maken. Welke kinderen 

willen allemaal mee? Hoeveel kosten de kaartjes? Met hoeveel auto’s moeten we rijden? 

Hoeveel zijn dan de reiskosten? Houd er rekening mee dat de reiskosten voor de heen- 

en terugreis worden berekend. Je moet met dat plan in de excursiecommissie geld uit 

het budget aanvragen. Als iedereen akkoord gaat, kun je het gaan regelen. “Oké”, roept 

Ricky enthousiast. De jongens verdwijnen en gaan aan de slag.  

 

’s Middags zie ik dat ze buiten een tafel hebben neergezet, waar een lijst op ligt van de 

kinderen die meewillen. Ik vraag wat ze aan het doen zijn. “Nou”, zegt Jeroen (12), “De 

Efteling is hartstikke duur. Als we bonnen sparen van de supermarkt, kost een kaartje 

twintig euro. Dan is het nog te duur. We willen alle ouders van de kinderen die 

meewillen, vragen of ze voor hun kind een bijdrage willen betalen van 11 euro. Als ze 

dat willen, dan kunnen we het wel betalen uit het budget.” “Dus jullie doen een soort 

enquête om te onderzoeken of het mogelijk is?” “Eh, ja. Zoiets”, zegt Ricky. “Wat een 

goed idee”, zeg ik. “Zet mij maar op de lijst. Ik wil wel mee en ik wil ook wel voor mijn 

eigen kinderen 11 euro betalen.” Jeroen lacht en zet een kruisje bij de namen van mijn 

kinderen. Onderaan de lijst schrijft hij mijn naam in het vakje ‘leerkrachten die 

meewillen’. 
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Het Natuurlijk Lerenonderwijs kan geen vorm krijgen zonder de omgeving te betrekken 

bij het leerproces. Het is een van de belangrijkste leerbronnen van onze school. De 

functie van de leerkrachten is – onder meer – om te zorgen dat de kinderen toegang 

hebben tot die omgeving. Leerkrachten laten de kinderen zelfstandig geld beheren, de 

keuze maken waar ze het aan uitgeven en de boodschappen doen. Uiteraard hebben we 

wel samen afspraken gemaakt over het beheer van het geld  en wat  we wel en niet 

mogen kopen.  

 

Daarnaast stimuleren leerkrachten de kinderen om excursies te organiseren. Dat 

gebeurt simpelweg door daarvoor mogelijkheden te creëren. Alle kinderen krijgen een 

museumjaarkaart en er is geld voor minimaal één uitstapje per maand.  

De moderne musea bieden veel mogelijkheden kennis te maken met de zogenaamde 

zaakvakken. Dit zijn vakken als aardrijkskunde, biologie, geschiedenis en techniek. De 

meeste musea zijn kindvriendelijk en beeldend ingericht. Kinderen krijgen er een betere 

indruk van bijvoorbeeld de middeleeuwen of de Romeinse tijd, dan wanneer ze een 

verhaal daarover uit een boek moeten lezen. Zaakvakken in het traditionele onderwijs 

worden nog regelmatig gegeven door kinderen een verhaal te laten lezen uit 

bijvoorbeeld een geschiedenisboek, waarna er vragen over de tekst moeten worden 

beantwoord. Deze manier van tekstverklaren is voor taalzwakke kinderen of kinderen 

met Nederlands als tweede taal vaak heel lastig. Een andere manier van benaderen kan 

voor deze kinderen dan echt een bevrijding zijn. 

 

Met omgeving bedoelen we niet alleen plaatsen (winkels, musea, natuur) maar ook 

mensen. Mensen uit het bedrijfsleven, met speciale talenten of die we soms nodig 

hebben om als school te functioneren. Zij spelen ook een rol in het omgevingsonderwijs. 

Om deze leerbron aan te boren hebben de kinderen een bepaald budget, waarmee ze 

experts van buiten kunnen uitnodigen. Zo hebben de kinderen bijvoorbeeld een 

karateleraar, een spreker van gebarentaal en een Djembé-speler uitgenodigd een aantal 

lessen te verzorgen. Soms zijn er ouders met speciale talenten. Die kunnen ook door de 

kinderen worden uitgenodigd om bijvoorbeeld een workshop te geven.  

 

Er zijn ook buitenstaanders die op school komen uit noodzaak. Bijvoorbeeld iemand die 

een wespennest komt verwijderen of een ruitje komt vervangen. Het bijzondere aan het 

Natuurlijk Leren is, dat al deze mensen ook worden betrokken in het leerproces van de 

kinderen. Het kind dat het ruitje kapot heeft gemaakt, mag zelf het telefoonnummer van 

de glaszetter opzoeken (op internet) en bellen voor een afspraak. Uiteraard worden 

kinderen die dat moeilijk vinden, geholpen door andere kinderen of door een leerkracht. 

Ik word gebeld door een mevrouw die een poppentheater voor groep 1 tot en met 6 

heeft. Ze wil dit graag verkopen aan basisscholen en vraagt of ze reclame kan opsturen 

en aan wie ze de brief dan moet richten. Ik zeg: “Aan de kinderen.” Het is even stil aan 

de andere kant van de lijn. “Pardon?”, zegt ze. Ik zeg nog eens: “Aan de kinderen. Bij 

ons beslissen de kinderen of ze het geld, dat beschikbaar is voor dit soort dingen, willen 

uitgeven aan jullie theater.” “Ja, maar het is voor de leerkrachten van groep 1 tot en 

met…” Dan is ze stil, “Goh, echt? Wat leuk.” Een week of twee later ligt er een brief. Aan 

de kinderen gericht. De brief wordt als ingekomen post behandeld in de 

schoolvergadering.  
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Kinderen die ontdekken dat we een wespennest hebben, zoeken op internet naar 

iemand die het nest kan verwijderen. Ze nodigen die uit op school. Kinderen dragen zo 

mede de verantwoordelijkheid voor hun school. De praktijk wijst uit dat ze deze 

verantwoordelijkheid – uiteraard met begeleiding en hulp van leerkrachten – kunnen 

dragen. Het leereffect is groot.  

 

2.4 Individuele aandacht 

Kinderen volgen geen vaststaande lessen die zijn opgenomen in een rooster. Ze zitten 

niet in leeftijdsgroepen en hebben geen vast lokaal. Het hele team van leerkrachten is 

beschikbaar voor alle kinderen. Alle kinderen hebben toegang tot alle lokalen van de 

school en tot alle andere kinderen. De leeftijden zitten door elkaar.  

 

Deze factoren zorgen er mede voor dat er zeer 

veel ruimte is voor individuele aandacht. Er is 

altijd wel een leerkracht die tijd heeft om naar 

het verhaal van een kind te luisteren. Als je 

hulp nodig hebt, dan zoek je de leerkracht uit 

waar je je het prettigst bij voelt of die je het 

beste kan helpen. Op deze manier dragen we er 

zorg voor dat kinderen zich veilig voelen, dat ze 

worden gehoord en dat ze helemaal mogen zijn 

wie ze zijn. Kinderen zijn immers geen 

massaproduct, maar individuen met hun eigen 

capaciteiten en wensen. 

 

Verhalen van ouders 

 

De aanleiding om te kiezen voor deze basisschool was onze oudste zoon (7). We 

merkten een poosje terug, halverwege groep 3 op zijn vorige school, dat het onderwijs 

niet aansloot bij zijn belevingswereld. Dat is nog zacht gezegd, want het liep bij hem 

behoorlijk hoog op. Mijn zoon is relatief snel van geest, hij schakelt snel naar andere 

onderwerpen en daarvoor was geen ruimte in het systeem van de school waar hij op 

zat. Hij toonde steeds meer zijn frustratie in de vorm van driftbuien, gillen en krijsen. 

Hij had bijna geen vriendjes, werd vrijwel nooit uitgenodigd op verjaardagspartijtjes en 

had bijna geen speelafspraakjes met andere kinderen. 

 

Juist omdat ik zelf jarenlang leerkracht in het basisonderwijs ben geweest, besefte ik 

steeds meer dat dit duidelijk een probleem van het klassieke schoolsysteem is. Het biedt 

kinderen niet de ruimte iets nieuws op te pakken zodra ze met het voorgaande klaar 

zijn. Ik begreep ook steeds beter dat mijn zoon helemaal geen uitzondering is. Na een 

kennismaking met het team van basisschool De Vallei waren we er snel uit. Voor mijn 

zoon was het in de afgelopen vier weken wel even flink een knop omzetten. In plaats 

van steeds instructies op te volgen, moet hij nu voelen en kiezen vanuit zijn hart hoe hij 

zijn schooldag invult. We merkten aan zijn gedrag dat hij dit een moeilijke overgang 

vond, maar hij bloeit op. Zowel in de leervakken als in het spelend leren. De teamleden 

dragen deze aanpak en samen met de kinderen zorgen ze dat het allemaal werkt en dat 

het ook leuk is.  
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2.5 Activiteiten en lessen 

Zoals gemeld leren de kinderen de meeste vaardigheden vanuit de praktijk. Ze volgen 

echter ook regelmatig lessen. Er is altijd een leerkracht beschikbaar om lessen te geven. 

Kinderen kunnen, als ze dat willen, de studieruimte binnenlopen. Daar is allerlei 

materiaal beschikbaar, schoolboeken, werkboeken en computers om ze verder te 

helpen. Er is een leerkracht die de kinderen ondersteunt. Meestal gebeurt dat 

individueel, soms in een kleine groep. Het valt ons op dat vooral kinderen die moeite 

hebben met bepaalde onderdelen, regelmatig de ruimte binnenlopen en les komen 

vragen. Alle kinderen willen altijd leren. Niet alle kinderen willen lessen. Leren is totaal 

iets anders dan ‘les ontvangen’, ook al denkt men vaak dat als er les wordt ontvangen er 

ook wordt geleerd. Kinderen leren echter op verschillende manieren en op verschillende 

momenten. Sommigen doen dat via een les. 

 

Veel lessen kunnen ook spontaan ontstaan, mits de leerkracht de ruimte en de tijd 

neemt in te springen op hetgeen dat op dat moment belangrijk is voor een kind. 

Meegaan in de natuurlijke belangstelling van het kind vereist echter een vrijheid van de 

leerkracht, die bij het traditionele onderwijs ontbreekt. Het is dan een gemiste kans op 

een levendige les. 

 

  

  

 

 

Mijn dochter (4) heeft drie maanden traditioneel onderwijs gehad, maar trok zich 

daarbij helemaal terug in haar fantasiewereld. De leraren vonden haar onbereikbaar. 

Thuis hadden we dat nog nooit van haar gezien. Ze kan heel goed aangeven hetgeen ze 

wel en niet wil, maar op school was daar geen ruimte voor. Nu zij net als haar broertje 

een aantal weken op De Vallei zit, zien we goede veranderingen bij haar en groeit ons 

vertrouwen in onze schoolkeuze. Mijn  

dochter is van begin af aan graag naar haar nieuwe basisschool gegaan. Ze leeft zich 

helemaal uit en heeft vaak aan een halve schooldag genoeg om een ‘volle’ dag te 

hebben.  

 

Een grote kracht van deze school vind ik het team van leerkrachten, ook wel 

begeleiders genoemd. In het contact met de kinderen,  kijken en spreken ze echt van 

mens tot mens. De mogelijkheden en interesses van het kind staan centraal. Dat werkt 

heel mooi. Ik merk dat ze de leerdoelen wel degelijk in het hoofd hebben, maar ze 

vinden een weg deze vanuit het kind te benaderen. Daarom is een dwingend 

leersysteem waarin alles op tijd en plaats is vastgelegd, overbodig. Als ik nog eens 

terugkeer in mijn beroep van leerkracht dan is dat op een school als deze. Wij wonen 

twintig minuten rijden van deze mooie school. Dat is bepaald niet naast de deur, maar 

gezien het verschil en de belofte voor de toekomst, hebben wij het er graag voor over. 

 

Ankie Boeve, Bemmel  
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Simon (7) ontdekt een weegschaal en begint te wegen samen met Hans. Hij weegt een 

dop en een beker. “Het is 50”, roept Hans (7). “50 wat?”, vraag ik, terwijl ik een 

boterham eet. “50 stoeptegels of 50 gram?” Simon en Hans kijken me aan maar 

reageren niet. Ze gaan een weegschaal wegen. “Deze is 500 gram”, zegt Hans. Even 

later komt Simon mijn kantoor binnen. Hij heeft pijn aan zijn arm en zijn rug, maar is 

niet gevallen en heeft zich niet gestoten. Esther oppert dat het groeipijn kan zijn. Ik 

zeg: “Er is maar één manier om daar achter te komen. We moeten je meten en over een 

tijdje weer en dan kijken we of je bent gegroeid.” Dat doen we. We halen een meetlint 

en papier. We tekenen Simon op het papier en meten de spreidwijdte van zijn armen. 

“124”, zegt Simon. “124 gram?”, vraag ik. “Of centimeter?” “Geen idee”, zegt Simon. 

“Centimeter”, zeg ik. “Lengte meten we in centimeters en gewicht in grammen.” We 

meten hoe hoog hij is en hoe lang zijn benen zijn en hoe breed zijn glimlach. Als we 

klaar zijn, zeg ik dat hij het papier goed moet bewaren en dat we over een tijdje weer 

meten. Dan komt Hans eraan. “Waar was je nou?”, vraagt hij. Simon vertelt dat hij pijn 

had en even moest meten om te kijken of het groeipijn was. Hij laat Hans het papier 

zien en vertelt wat hij heeft gemeten en hoe groot hij is. 
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3 Spelen 
 

 

Vaak krijgen we de vraag: “Spelen de kinderen bij jullie op school dan niet alleen 

maar? Of doen ze ook nog wel eens iets?” Spel is echter een van de krachtigste 

manieren om te leren. De meeste kinderen spelen het grootste deel van hun tijd. 

In de school kun je de hele dag overal spelende kinderen tegenkomen.  

 

3.1 Spelen is leren 

Dit is niet zo’n gekke stelling als je bedenkt dat alle zoogdieren volwassen worden door 

te spelen. Spelen is de meest logische manier van leren. Wij zijn – net als die dieren – zo 

geprogrammeerd dat spelen zorgt dat we in aanraking komen met hetgeen we later 

nodig hebben. Natuurlijk Leren is daarmee geen vernieuwend schoolconcept, maar 

eigenlijk het oeronderwijs dat in ere is hersteld.  

 

Spelen is een activiteit zonder een vooropgesteld doel. Een spelend kind is volledig in 

het ‘nu’ bezig. Het heeft geen aandacht voor toekomst of verleden. Op het moment dat 

we lessen aanbieden, vragen we het kind uit zijn geconcentreerde spelwereld te stappen 

en zich bezig te houden met de dingen die wij belangrijk vinden. Spelen is echter vrijwel 

niet tegen te houden. Als de meester of de juf een verhaal houdt en de kinderen probeert 

te betrekken bij de les, zie je dat veel kinderen tegelijk aan het spelen zijn. Kinderen 

maken tekeningen in de kantlijn van hun schrift, ze dromen weg in hun fantasie, ze 

kneden lijmballetjes of spelen dat hun potlood een zwaard is en vechten ermee met hun 

vriendje. Het kost de juf of meester veel energie de kinderen af te leiden van het spelen 

en bij de les te houden. Leerkrachten in het traditionele onderwijs moeten al hun 

energie inzetten om de les boeiender te maken dan de drang om te spelen. Meestal is het 

een verloren strijd. De kinderen blijven spelen.  

 

Gelukkig maar, want spelen is fundamenteel. Het is de voorbereiding op de 

volwassenheid. Spelende kinderen zijn vaak uitermate geconcentreerd bezig. Het is in 

dit verband vermeldenswaardig dat velen op onze school hebben geleerd van de 

omgang met zogenoemde ADHD-kinderen: kinderen die zich naar verluidt niet lang 

kunnen concentreren. Maar als je aan ouders van deze kinderen vraagt of hun kinderen 

spelen, is het antwoord onveranderd: “O, ja. Ze kunnen uren spelen.” Ze kunnen 

houtsnijden, computerspelletjes spelen, allerlei soorten activiteiten doen, uren 

achtereen. Maar ze kunnen geen aandacht opbrengen voor hun schoolwerk. Bij het 

spelen is concentratie geen probleem. Spelen is zo meeslepend, het neemt ze helemaal in 

beslag. Een kind dat niet kan spelen, heeft een serieus probleem.  

 

Spelen is universeel. Het wordt vrij gekozen door mensen van alle leeftijden. Ze hebben 

er plezier in en wijden er enorme hoeveelheden energie aan. Ze concentreren zich erop. 

Ze klagen niet over de hoeveelheid inspanning die het kost. Spelen heeft geen direct 

doel. Dat betekent dat de uitkomst niet vaststaat. Dit biedt de mogelijkheid dat het spel 

leidt tot onverwachte ontdekkingen. De geschiedenis leert ons dat de vele grote 

uitvindingen zijn gedaan door spelende mensen.  
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3.2 Afmaken waaraan je bent begonnen 

Er is behalve het geconcentreerd spelen nog een andere vorm van spelen. Die noemen 

we het ontdekkend spelen. Daarbij zie je dat kinderen enthousiast aan iets beginnen, 

maar de activiteit al snel weer laten voor wat die is, zonder iets af te maken. Kinderen 

maken halve tekeningen, bedenken dat ze een moestuin willen, maar na één keer harken 

kijken ze er nooit meer naar om. Volwassenen kunnen dat soms moeilijk accepteren. 

Men spendeert energie, tijd en geld aan hulp voor een kind met een bepaalde wens, en 

dan blijkt dat het kind alleen zeer kortdurend geïnteresseerd is. Men vindt het dan 

belangrijk dat kinderen de dingen waar ze aan beginnen ook af maken.  

 

Maar als we eerlijk zijn kunnen we dit gedrag ook bij onszelf waarnemen. Denk maar 

aan de blauwe maandag op de sportschool of dat boek dat je kocht maar na een half 

hoofdstuk nooit meer hebt gelezen. Wij maken ons ook allemaal ‘schuldig’ aan het 

ontdekkend spelen. En terecht. Want ontdekkend spelen is een belangrijke vorm van 

spelen, die ervoor zorgt dat je je passie kunt ontdekken. Het is het uitproberen van een 

activiteit in de praktijk:  om te zien of het iets voor je is. Als je niet mag opgeven, wordt 

het beginnen aan een activiteit een beladen iets. Het spontane uitproberen en daarvan 

leren, kan dan niet meer. Het zoeken naar wat je werkelijk drijft, door in de praktijk 

dingen uit te proberen, word je dan afgenomen.  

 

Op De Vallei mogen kinderen dus opgeven. Ze mogen een half taallesje doen of een 

werkstuk half afmaken. Wij willen kinderen de mogelijkheid geven hun passie te 

ontdekken door te ruiken aan activiteiten.  

 

 

3.3 Computerspelletjes 

Het spelen van computerspelletjes zorgt nogal eens voor ongerustheid bij ouders. 

Sommige kinderen kunnen grote delen van hun tijd en energie spenderen aan de 

computer. Ze komen ‘s morgens de school binnen en tekenen zich onmiddellijk drie keer 

in voor de spelletjescomputers. Als ze niet aan de beurt zijn, hangen ze om kinderen 

heen die op dat moment spelletjes aan het spelen zijn. Deze kinderen spenderen een 

groot deel van hun tijd achter het beeldscherm. 

 

Volwassenen schrikken daar soms van. “Dat kan toch niet. Doen jullie daar niks aan?”, 

wordt er gevraagd. Vaak vragen we deze ouders wat ze zelf zoal doen op een dag. Veel 

volwassenen moeten dan toegeven, dat ze zelf ook het grootste deel van hun tijd achter 

de computer zitten. Kinderen bereiden zich spelenderwijs voor op de volwassen wereld 

en het is eigenlijk dus niet zo raar dat de computer zo’n aantrekkingskracht heeft.  

 

Je kunt ook andere dingen waarnemen als je naar gamende kinderen kijkt. Ten eerste 

zitten de kinderen bijna nooit alleen achter de computer. Het gamen is in hoge mate een 

sociaal proces. Ten tweede zijn er steeds meer bedrijven die het als een pluspunt zien als 

mensen op hun cv schrijven dat ze gamen als hobby hebben. Het bedrijfsleven begint te 

ontdekken dat mensen veel leren van gamen. Vooral bedrijven die veel betrekkingen 

hebben met het buitenland, kunnen goed gebruik maken van de vaardigheden die 

gamers geleerd hebben. Deze bedrijven werken veel met internet. Ten derde leren 

kinderen heel concreet: lezen, rekenen, schrijven, Engels en nog heel veel meer. Door 

bezig te zijn met de computer.  
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Dit wordt bevestigd door een onderzoek van prof. Sugata Mitra. Met zijn project ‘Hole in 

the wall’ toont hij aan dat leren een zelfgeorganiseerd proces is. Kinderen, die toegang 

hebben tot internet en daarmee in groepen aan de slag gaan, leren veel vaardigheden. Er 

is vanuit dat kader bekeken geen enkele reden om kinderen van de computer weg te 

houden. Natuurlijk is het een andere zaak als kinderen zich ongelukkig voelen en de 

computer als vlucht gebruiken. In die gevallen grijpen we in en gaan een gesprek aan 

met het kind. 

 

De computer en de spelletjes die daarbij horen zijn nog zo nieuw in de maatschappij dat 

mensen er soms huiverig voor zijn. Net als mensen bang waren bij de komst van de 

televisie, stripboeken en rockmuziek. Ook toen hadden velen het idee dat het helemaal 

niet goed voor kinderen was. Maar wij moeten beseffen dat, als deze generatie kinderen 

volwassen is, de ict nog veel geavanceerder is dan nu. En dat een van de belangrijkste 

vaardigheden die onze kinderen nu moeten leren, het omgaan met die computer is. De 

kinderen weten dat al. Zij zorgen ervoor dat ze voorbereid zijn door te spelen op de 

computer.  

 

 

3.4 Niets doen 

Niets doen is misschien wel de minst geaccepteerde vorm van leren. Wij hebben vanuit 

onze maatschappij meegekregen dat er vooral veel moet worden gewerkt. Niets doen 

staat gelijk aan luiheid en wordt beoordeeld als niet wenselijk. Oké, soms mag je wel 

even niets doen, maar alleen nadat er eerst hard is gewerkt.  

 

In indianenculturen bestaat het woord ‘werk’ niet. Ze hebben wel woorden voor vissen 

of houthakken of jagen. In het boeddhisme wordt het altijd maar activiteiten 

ondernemen juist gelijkgesteld aan luiheid. Actief zijn leidt namelijk af van het 

werkelijke doel hier op aarde, namelijk jezelf leren kennen als deel van het Zijn. 

Daarvoor is het juist nodig niets te doen. Je bent dus lui als je jezelf laat afleiden door 

activiteiten.  

 

Blijkbaar wordt in verschillende culturen nogal verschillend gedacht over zaken als 

werken en niets doen. Wat gebeurt er eigenlijk als we niets doen? Doen we dan echt 

niets of gebeurt er intern misschien heel veel? Hoe gaat dat bij ons op school? 

 

Kinderen vervelen zich soms. Het is namelijk best moeilijk altijd maar je activiteiten zelf 

te bedenken. Je wordt op onze school niet meer automatisch de hele dag beziggehouden. 

Er worden op school wel veel activiteiten gehouden waar je bij kunt aansluiten. Er zijn 

overal andere kinderen actief die prikkelen en uitdagen en met wie je kunt spelen. 

Desondanks komt verveling voor. De ruimte voor verveling is er alleen maar als actief  

bezig zijn niet meer verplicht is. Verveling is niet leuk. Het voelt niet prettig maar toch 

gebeurt het dat mensen en kinderen zich af en toe vervelen. Blijkbaar dient ook vervelen 

een doel, anders zou het niet bestaan. Als een kind zich verveelt, hebben volwassenen de 

neiging het probleem op te lossen door suggesties te doen voor een activiteit. Ze 

bedenken hele waslijsten met activiteiten die het kind kan ondernemen, maar niets is 

goed. Vaak zijn het dingen die een kind ook zelf kan bedenken. Blijkbaar gaat het niet om 

een gebrek aan ideeën maar om een gebrek aan motivatie en discipline. Een kind dat 
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zich verveelt, zoekt op dat moment intern naar wat hem drijft en niet naar ideeën voor 

een activiteit. Wij zien verveling als een activiteit, die leidt tot het ontwikkelen van 

discipline en motivatie. Verveling is voor ons dus een van de activiteiten die kinderen 

ondernemen. Het hoeft niet als onwenselijk te worden ervaren.   

 

Kinderen mogen zich op school dus vervelen en ze mogen ook niets doen. Mensen 

denken soms dat verveling en niets doen leidt tot langdurige passiviteit. Dat is echter 

een angst die niet terecht is. Vervelen en niets doen duren bij kinderen in de praktijk 

nooit lang.  

 

 

3.5 De leeftijdmix 

De leeftijdsmix is een van de belangrijkste aspecten van de school. Een groep krijgt een 

totaal andere dynamiek als kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Het 

belangrijkste en zichtbaarste effect is dat kinderen veel minder het gevoel hebben dat ze 

moeten zijn zoals een ander is.  

 

Iedereen is uniek. Op vele scholen wordt deze kreet gebruikt om aan te geven dat er 

rekening wordt gehouden met verschillen tussen leerlingen. Maar pas in een groep met 

een leeftijdsmix wordt het feit dat iedereen uniek is echt 

gevoeld. Want waarom zou je uitgaan van verschillen tussen 

kinderen, maar ze intussen wel in leeftijdsgroepen of 

niveaugroepen plaatsen? Krijgen kinderen dan niet het 

gevoel dat ze wel zoveel mogelijk hetzelfde moeten zijn als de 

ander?  

 

Zoals al eerder aangegeven worden kinderen 

gegroepeerd op leeftijd, omdat het in de tijd dat 

de leerplicht werd ingesteld praktisch gezien 

handiger was. Het heeft geen pedagogische of 

didactische reden. Voor het leereffect is het juist 

veel beter als kinderen kunnen omgaan met 

kinderen van verschillende leeftijden. Er zijn 

verschillende aspecten waar te nemen in het 

leereffect: 

 

• Er is altijd iemand in de groep die in 

ontwikkeling iets verder of minder ver 

is dan jij. Kinderen die ‘achterlopen’ of 

‘voorlopen’ vallen minder op. Ze kunnen 

meer zichzelf zijn. Ze krijgen daarmee 

meer ruimte om uitdagingen op te 

zoeken. 

• Kinderen leren hulp geven aan andere 

kinderen, maar ook hulp vragen.  

• Kinderen voelen dat ze niet meer 

worden vergeleken met elkaar en dat 

vergroot hun zelfvertrouwen. 

“De beste manier om 

iets te leren is er les 

in te geven.” 

Seneca 
 

We leren… 
 

10%  van wat we lezen 

20%  van wat we horen 

30%  van wat we zien 

50%  van wat we horen en 

zien 

70%  van waar we met 

anderen over 

gediscussieerd 

hebben 

80%  van wat we persoon-

lijk ervaren hebben 

95%  van wat we uitleggen 

aan anderen 
 

David Sousa, ‘How the brain learns’ 
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• Er is minder concurrentiestrijd tussen kinderen, waardoor er veel minder of 

helemaal niet meer wordt gepest. 

• Kinderen gaan meer voor elkaar zorgen. Vooral voor kleinere kinderen is er 

zorg vanuit de oudere kinderen. Dat vergroot het gevoel van veiligheid. 

• Je leert het meest als je iets uitlegt aan een ander.  

 

 

 

 

We hadden al een tijdje het gevoel dat Sjoerd (8) niet goed hoorde. We maakten 

daarom een afspraak met de schoolarts voor een controle. Deze afspraak was op een 

andere school. Toen we daar aankwamen, waren we nog niet aan de beurt en we 

moesten even wachten op de gang. Sjoerd, die nog nooit op een traditionele school was 

geweest, keek nieuwsgierig om zich heen. In de gang hingen allemaal dezelfde 

tekeningen aan een lange lijn. Op elke tekening was de naam van de maker 

geschreven, plus de leeftijd. Sjoerd bekeek de tekeningen en merkte verbaasd op: 

“Mamma, ze zijn hier allemaal zeven jaar!”  
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4 Leren ze nog wel wat? 
 

 

Deze vraag wordt het meest gesteld als we vertellen over ons onderwijs. Men is zo 

gewend geraakt aan het idee dat leren gelijk staat aan onderwijs ontvangen, dat 

men zich bijna niet meer kan voorstellen dat mensen altijd en overal leren. Leren 

is een absolute noodzakelijkheid om te overleven. Daarom zijn alle kinderen van 

nature geprogrammeerd om dat te leren wat ze nodig hebben om in de 

maatschappij te kunnen functioneren. In onze maatschappij is 

het onder meer nodig om te leren lezen, rekenen en schrijven en 

dus leren de kinderen dat… allemaal.  

 

4.1 Lezen, rekenen en schrijven 

Het aanleren van vaardigheden als lezen en rekenen is een bijzonder proces. Om dit 

proces te illustreren geef ik eerst een paar voorbeelden van de leesontwikkeling bij twee 

kinderen. 

 

 

Joep (9) kwam bij ons op school. Hij kon nog geen letter lezen en was eigenlijk 

doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Omdat wij ieder kind op het eigen niveau 

kunnen helpen, kon hij echter ook bij ons terecht. Het eerste wat hij zei was: “Als je maar 

niet denkt dat ik hier ga leren lezen. Ik wil niet meer lezen.” Hij was heel vastberaden. 

“Oké”, zei ik, “Als jij niet wil lezen dan hoef jij hier niet te lezen.” Joep keek me een beetje 

argwanend aan en ging toen spelen.  

 

Een jaar ging voorbij en Joep spendeerde zijn tijd aan spelen. Hij keek geen boek in. Wij 

dwongen hem niet. Tot hij een keer in de zandbak een gigantisch kasteel had gebouwd 

en vriendjes hem vroegen of hij meeging voetballen. Joep riep: “Oké, wacht even”, en hij 

rende naar binnen. Toen hij weer naar buiten kwam had hij een groot stuk papier in zijn 

handen waarop stond: ‘niet kapotmaken’. Hij legde het papier bij zijn kasteel. Joep kon 

lezen. Wij weten niet precies hoe hij dat heeft geleerd. Het is een proces in zijn hoofd 

geweest dat ervoor zorgde dat hij grip heeft gekregen op de wereld van letters en 

woorden. Hij had ruimte en vertrouwen nodig om dat proces te laten plaatshebben. 
 

Frits was vijf jaar toen hij al een paar kleine woorden herkende. Hij kon zijn eigen naam 

lezen, mama, papa en herkende het woord cornflakes. Hij had verder geen speciale 

belangstelling voor het lezen en voor zover wij weten was hij er nog niet mee bezig. Frits 

speelde. Toen hij acht was vroeg hij op een keer aan mij: “Zal ik je voorlezen?” “Ja hoor, 

prima”, antwoordde ik. Hij pakte een boek en las zonder problemen op AVI 7-8 niveau. 

Toen hij klaar was keek hij me aan en zei: “Goed hè? Zonder te leren.” Natuurlijk had hij 

het wel geleerd. Maar Frits, ook al zat hij bij ons op school, was een product van deze 

maatschappij en stelde ‘leren’ nog steeds gelijk aan ‘les krijgen’. Hij bedoelde niet 

‘zonder te leren’. Hij bedoelde ‘zonder les te krijgen’. 
 

“Je kunt niet 

niet-leren.” 
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Leren is een proces in je hoofd. Als je met volle overtuiging de beslissing maakt bepaalde 

vaardigheden te willen beheersen, kun je zaken als lezen en rekenen zonder veel moeite 

snel leren. De beslissing iets echt te willen weten maakt namelijk dat je je aandacht erbij 

hebt. Deze beslissing moet uit je hart komen. En kan dus nooit door iemand anders 

worden opgelegd.  

 

Ieder kind maakt op een bepaald moment in zijn leven vanuit zijn hart de beslissing dat 

het wil leren lezen. Lezen en rekenen heb je immers nodig om een rol te vervullen in 

deze maatschappij. Dat is het moment, dat een kind er werkelijk klaar voor is om te 

leren. Bij sommige kinderen is dat al heel jong. Het gebeurt regelmatig dat kinderen van 

vier of vijf jaar die beslissing al hebben gemaakt en al kunnen lezen. Bij de meesten is 

dat rond het zesde of zevende levensjaar. Het is echter ook heel normaal als kinderen die 

beslissing pas maken als ze acht of negen zijn. Met rekenen is dat niet anders. Om die 

beslissing vanuit het hart te kunnen maken, is het nodig dat er geen dwang van buitenaf 

op ligt. Op het moment dat kinderen er klaar voor zijn om het echt te willen weten, slaan 

ze alle informatie die ze krijgen op in hun hoofd. Sommige kinderen volgen heel bewust 

lees- en rekenles; anderen leren het op een andere manier. 

Verhalen van ouders 

 

Mijn zoon was acht jaar toen hij op basisschool De Vallei in Renkum kwam. Dat is nu 

negen maanden geleden. Op zijn vorige basisschool is met man en macht gewerkt aan 

zijn dyslexie. Het gekke was, dat dit hem niet verder bracht.   

 

Toen kregen we van die school het advies een andere vorm van onderwijs te proberen. 

Speciaal basisonderwijs werd genoemd als mogelijke oplossing, maar als ouders 

geloofden wij niet dat hij daar thuishoorde. Een school voor Natuurlijk Leren had al eens 

op ons lijstje gestaan, toen ons eerste kind vier jaar was geworden. Nu kwam dit idee 

opnieuw op. We gingen met ouders praten die een of meer kinderen op de regionale 

basisschool De Vallei hadden. We hoorden dat deze school groeit en intussen ook wordt 

bekostigd door het rijk, wat het voor ouders financieel aantrekkelijker maakt. 

Daarnaast las ik alles wat ik kon vinden over het onderwijsconcept Natuurlijk Leren. Ik 

was verrast dat dit schoolsysteem al meer dan 35 jaar met succes in Amerika en Groot-

Brittannië wordt toegepast. Na een goed gesprek met het schoolhoofd besloten we deze 

weg te gaan. Nu, na negen maanden, zie ik hoe hij zich verder ontwikkelt. Hij leert, 

helemaal op de manier zoals hij dat nodig heeft. En ik zie dat hij het gewoon gaat klaren. 

Hij zit ook lekker in zijn vel en bijt geen nagels meer.  

 

Mijn kinderen, die nu alledrie op basisschool De Vallei zitten, laten elke dag weer zien 

dat we kunnen vertrouwen op de aangeboren leergierigheid van onze kinderen. Ik heb 

mijn oude ideeën over onderwijs daarom herzien. Ik weet nu dat er qua leren veel meer 

mogelijk is dan hoe ik zelf vroeger op school heb geleerd. Ook ik ben dyslectisch en heb 

dat uiteindelijk na vele jaren kunnen overwinnen en een universitaire studie afgerond. Ik 

heb het vertrouwen dat ook mijn zoon hierin zijn weg vindt. Ik ben blij dat mijn kinderen 

nu al ontwikkelen wat ze later nodig hebben om eigen keuzes te maken in leven en 

werken. Ze krijgen een goed zelfbeeld, ze leven hun eigen droom en niet die van iemand 

anders, ze stellen doelen, gebruiken hun eigen kracht en werken samen met anderen. 

 

Marlies Hallingse, Wageningen  
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De informatie die je wel en niet opslaat in je hoofd is jouw beslissing. Onder dwang zul je 

hooguit bepaalde informatie tijdelijk onthouden voor een proefwerk, maar daarna 

wordt het weer vergeten. Onder dwang creëren we een verkeerde motivatie. Kinderen 

leren dan voor een goed cijfer. Of om tien euro te ontvangen van oma als ze naar een 

hogere groep gaan. We creëren een zesjescultuur. Ze leren niet omdat ze echt 

geïnteresseerd zijn in de informatie.  

 

Als kinderen de ruimte krijgen zelf de beslissing te maken wat ze willen leren, leren ze 

echt. Ze leren dan omdat ze het echt willen weten.  

 

4.2 Volgen van ontwikkeling 

Men wil graag met zekerheid aantonen dat kinderen zich inderdaad ontwikkelen. Dat 

doen ze door kinderen te toetsen. Daarbij leggen ze de leerling een aantal vragen of 

opdrachten voor, die hij of zij moet oplossen, zodat kan worden gemeten wat de leerling 

al wel en nog niet beheerst. Om objectief te blijven en te kunnen vergelijken is het nodig 

dat alle leerlingen van hetzelfde niveau dezelfde toets maken. Het komt niet zelden voor 

dat de normering van de toets achteraf wordt vastgesteld, zodat er in de klas een mooie 

gemiddelde prestatie wordt gehaald. Dat gemiddelde is weer een toets hoe de leerkracht 

of zelfs de school functioneert.  

 

Een toets resulteert in een oordeel: een cijfer. Of een goed/voldoende/onvoldoende. Met 

slechte cijfers en onvoldoendes blijf je zitten. De onderdelen die je niet zo goed kunt 

worden daarmee belangrijker dan de onderdelen die je wel goed kunt. De focus ligt op je 
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zwakke kanten. Dat zijn meestal ook de dingen die je niet zo leuk vindt. Deze onderdelen 

krijgen de meeste aandacht. Als je onvoldoende presteert op een onderdeel moet je er 

meer tijd in steken. Je krijgt extra werk mee naar huis of remedial teaching. Door op 

deze manier om te gaan met ontwikkeling, zeggen we eigenlijk tegen het kind dat het 

belangrijk is dat hij of zij zich op dezelfde manier ontwikkelt als de rest van de klas. En 

dat hij ook precies dezelfde dingen moet kennen en kunnen als de rest van de klas. Als 

een kind ‘achterloopt’ op de klas maakt men zich zorgen. Als het ‘voorloopt’ vindt men 

dat het meer aangeboden moet krijgen. Het is dus nooit genoeg.  

 

‘Focussen op talenten’, ‘passend onderwijs’, ‘ieder kind is uniek’, ‘je mag bij ons jezelf 

zijn’; zolang er in het onderwijs massaal wordt getoetst en vergeleken, zijn dit 

betekenisloze kreten. Als je werkelijk wil kijken naar talenten, passend onderwijs wil 

bieden en ieder kind zichzelf wil laten zijn, is het nodig je oordeel van goed en fout te 

laten gaan. Een kind kan niet ‘achterlopen’ of ‘voorlopen’ als het zichzelf mag zijn. Als je 

uitgaat van de uniciteit van kinderen, past het niet om alle kinderen van dezelfde leeftijd 

dezelfde toets te laten maken. Als we niet toetsen, weten we echter niet hoe het kind 

zich ontwikkelt. Men vindt die onwetendheid eng: stel je voor dat het ‘misgaat’. Dus wil 

men weten wat de kinderen precies wel en niet kunnen. Ook verplicht de Nederlandse 

overheid scholen de ontwikkeling van de kinderen te volgen.  

 

Wij hebben op onze school een oplossing voor dit dilemma. We kijken zonder oordeel en 

vergelijken ieder kind alleen maar met zichzelf. Daarvoor hebben we een digitaal 

leerlingvolgsysteem ontwikkeld. Het systeem werkt met leerlijnen van alle vakgebieden 

tot en met groep 8. Leerkrachten kunnen hun observaties van wat kinderen al 

beheersen eenvoudig bijhouden door af te vinken wat ze kunnen. De leerlijnen zijn 

dekkend voor de kerndoelen van het primair onderwijs. Dit systeem heet Spectrovita: 

‘kijken naar het leven’. Spectrovita kan via internet met behulp van een inlognaam en 

wachtwoord worden bijgehouden. Het is zo ontwikkeld dat niet alleen leerkrachten 

informatie kunnen invullen en raadplegen, maar ook de leerling en de ouders of 

verzorgers. Doordat het systeem de observaties in de tijd bijhoudt, kan ontwikkeling 

worden waargenomen. De focus ligt op wat kinderen wel kunnen. Talenten worden 

zichtbaar. Je hoeft niet meer in de pas te lopen dus je kunt op elk onderdeel je eigen 

tempo volgen. Zo kunnen we ontwikkeling zichtbaar maken. Als er echte leerproblemen 

zijn bij kinderen worden deze met het systeem inzichtelijk.  

 

Verhalen van ouders 

 

Mijn zoon – nu zeven jaar – wist al vóór zijn vierde verjaardag dat hij niet naar 

zomaar een school wilde, maar juist naar een school zoals deze. We hebben hem op 

verschillende scholen laten proefdraaien en hij koos vol overtuiging voor de school 

waarvan wij zelf al aanvoelden dat die hem zou aanspreken: Basisschool De Vallei in 

Renkum. 

 

Toen hij nog op de peuterspeelzaal zat, viel het ons al op hoe groot de invloed van de 

juf is. Zijn groep werd om en om geleid door twee juffen die een duobaan met elkaar 

deelden. Beide juffen waren aardig en betrokken bij hun vak, maar er was duidelijk een 

verschil in hun houding en hoe dat doorwerkte bij de kinderen. Juf 1 gaf ruimte aan 

verschillende behoeften en stemmingen. 
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4.3 Leerproblemen 

Wanneer spreken we van een leerprobleem? Is dat als een kind ‘achterloopt’ op zijn 

leeftijdsgenoten? Of is er sprake van een leerprobleem, als wij denken dat een kind 

verder had kunnen zijn dan hij op dat moment is? (Dit laatste geldt dan natuurlijk alleen 

voor de vakken die wij hebben aangemerkt als belangrijk.) Wanneer is een leerprobleem 

een probleem van het kind en wanneer is het een probleem van de omgeving?  

 

Men gaat er maar al te gemakkelijk vanuit dat een kind zich op een bepaalde manier 

moet gedragen en op een bepaalde leeftijd bepaalde kennis en vaardigheden hoort te 

hebben. Als het kind niet aan dat beeld voldoet, spreekt men van een leerprobleem. Dan 

wordt alles uit de kast getrokken om het kind zo snel en zo volledig mogelijk weer in de 

pas te laten lopen. Dit doet geen recht aan de verschillen tussen kinderen.  

 

Wij hebben op school een jongen die, zijn leven lang, in een rolstoel zit. Er is geen 

weldenkend mens die tegen deze jongen zal zeggen: “Het is verschrikkelijk belangrijk 

dat je kunt lopen, dus krijg je nu remedial teaching en extra begeleiding om te leren 

lopen.” Dat zou krankzinnig zijn, want deze jongen zal nooit leren lopen. Is het ‘niet 

De kinderen hadden het naar hun zin. Ze werkten enthousiast aan hun werkjes en 

speelden sociaal met elkaar. Juf 2 stelde niet de kinderen centraal, maar probeerde 

haar dagprogramma af te werken. Ze was soms net een machine. Ze reageerde 

corrigerend op alles wat de voortgang dreigde te belemmeren. Met haar in de klas 

waren de meeste kinderen meer gesloten, hadden ze onderling meer ruzie en sommigen 

huilden vaker bij haar dan bij de andere juf. 

 

In die tijd las ik in een tijdschrift een artikel waarin vernieuwende onderwijstypen 

werden beschreven en vergeleken. Ik maakte kennis met de mensen die bezig waren zo 

’n vernieuwende school op te richten in Renkum: uiteindelijk Basisschool De Vallei. De 

oprichters kozen voor de Natuurlijk Lerenmethode die zich op scholen in Engeland en 

in de VS al had bewezen. Deze keuze is heel goed uitgepakt, mede door de aandachtige 

en menselijke manier waarop het team van leerkrachten de methode toepast. Ook is de 

bekostiging door het rijk mogelijk geworden, zodat men op een veel lager schoolgeld 

per kind uitkwam. Ik heb de leerkrachten vanaf het begin ervaren als warme en 

betrokken mensen die iets heel bijzonders kunnen. Ze hebben mijn zoon geholpen zijn 

eigen weg op school te vinden en voor zichzelf de leerstructuur te vormen die hij wenst. 

 

De teamleden zijn schitterende mensen. Ze zien de kinderen als gelijkwaardig en ze 

geven hen op de eerste plaats vertrouwen en vriendschap. Daardoor is al het andere 

mogelijk. De ontwikkeling van mijn zoon kan ik van maand tot maand volgen via het 

online leerlingvolgsysteem. Het volgsysteem is binnen de school ontwikkeld en intussen 

landelijk in de belangstelling bij veel andere scholen. De kennisvakken, vaardigheden en 

overige ontwikkelgebieden kan ik samengevat of gedetailleerd in beeld zetten, zodat de 

leerlijnen van mijn zoon zichtbaar zijn. Wat ik daar zie geeft mij het vertrouwen, dat hij 

het ook objectief gezien goed doet. Uitstekend zelfs. Dat zoiets mogelijk is – zonder 

enige leerdwang – vind ik nog steeds logisch en een revolutie tegelijk.  

 

Richard Peters, Veenendaal  
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kunnen lopen’ voor hem dan een leerprobleem? Nee, natuurlijk niet. Zo zijn er ook 

kinderen die het niet in zich hebben om goed te leren rekenen. Ze zullen het met de 

beste wil van de wereld niet goed leren, hoeveel extra hulp, remedial teaching en 

speciale begeleiding we er ook in stoppen. Is het dan niet even krankzinnig om het toch 

te proberen? Voor het kind is het frustrerend. Een kind krijgt de boodschap dat het niet 

volmaakt en compleet is. Het kind voelt dat het heeft gefaald.  

 

De jongen waar ik het zojuist over had, wil graag geschiedenis studeren. Hij leert Spaans, 

Engels, Chinees en geschiedenis. Het is een geweldig en schitterend kind. Net zo 

geweldig en schitterend als alle kinderen, die het echt niet in zich hebben om cognitieve 

hoogvliegers te worden en ‘leerproblemen’ hebben. Ze zijn allemaal volmaakt en 

compleet. Wij hebben als volwassenen de taak ze dat te vertellen. Als we ze vertellen dat 

ze een leerprobleem hebben, slaan we de plank mis. 

 

Is er dan sprake van een echt leerprobleem als we denken 

dat een kind wel de potentie heeft iets te kunnen, maar het 

toch niet schijnt te lukken? De eerste vraag die we ons dan 

moeten stellen is: wiens probleem is dat? Is dat het 

probleem van het kind, van de school, van de ouders of van 

de maatschappij? En neemt de probleemhouder ook de 

verantwoordelijkheid op zich voor het probleem? Vaak zien we dat een kind er helemaal 

geen probleem mee heeft als het ‘achterloopt’ op een bepaald onderdeel. De school kan 

het een probleem vinden omdat, als er klassikaal les wordt gegeven, het kind dat 

‘achterloopt’ niet kan meekomen. De ouders kunnen het als een probleem ervaren, 

omdat ze eigenlijk liever een ‘volmaakt’ kind hebben. De maatschappij vindt het een 

probleem omdat die zoveel mogelijk hoogopgeleide mensen wil hebben, want dat is 

beter voor de economie en voor de positie van Nederland op de wereldmarkt. 

Maatschappelijk gezien leeft het onuitgesproken oordeel dat je een beter mens bent als 

je hoog opgeleid bent. 

 

Het probleem wordt vervolgens geprojecteerd. Volgens de school ligt het aan het kind of 

aan de ouders. Volgens de maatschappij ligt het aan de scholen. Die moeten immers 

zorgen voor passend onderwijs voor ieder kind. De impliciete opvatting van ‘passend 

onderwijs’ is dat ieder kind uiteindelijk een bepaald (hoog) niveau van rekenen en taal 

beheerst. Volgens de ouders ligt het aan het kind of aan de school. Het kind voelt zich 

vervolgens onvolmaakt.  

 

Op De Vallei zijn we gestopt met het projecteren van problemen. Ieder kind is anders. 

Met alle consequenties die daarbij horen. Het is hoog tijd dat men dat accepteert. 

Passend onderwijs betekent ook een passend curriculum. Ieder kind heeft zijn of haar 

unieke kwaliteiten. Dat zijn géén leerproblemen. 

 

Het wordt pas een leerprobleem als het kind zelf een probleem ervaart. Kinderen lopen 

door onze manier van onderwijs vanzelf aan tegen de vaardigheden die ze nodig hebben 

in het leven. Als het ze dan niet lukt om dat met elkaar of met een leerkracht onder de 

knie te krijgen (en ze ondervinden daar last van) kun je spreken van een leerprobleem. 

Deze kinderen hebben net even meer nodig om iets te leren wat ze willen weten. Het kan 

zijn dat ze speciaal materiaal nodig hebben, een beetje extra hulp of zelfs vergaande 

extra hulp van een specialist op dat gebied. Kinderen weten vaak zelf al dat ze dat nodig 

“Het enige wat mijn 

leren in de weg staat, 

is mijn scholing.” 

Albert Einstein 
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hebben en willen die hulp vaak ook hebben. Als blijkt uit ons volgsysteem dat een kind 

een bijzondere ontwikkeling doormaakt, gaan wij in gesprek met het kind en de ouders. 

Om te kijken of het kind zelf een leerprobleem ervaart waar het last van heeft.  

 

Bij ons op school heb ik nog nooit meegemaakt dat kinderen echte leerproblemen niet 

herkennen en erkennen. Ze gaan er altijd mee aan de slag, behalve als ze onder druk zijn 

gezet in het verleden. Het probleem is dan door de school, de ouders of de maatschappij 

van ze afgenomen. Ze ervaren niet meer zelf de verantwoordelijkheid voor hun 

probleem. Ze hebben dan vaak grote weerstand tegen goedbedoelde extra hulp. De hulp 

die wij als school bieden, is het teruggeven van het probleem aan het kind. We laten de 

kinderen met rust; tot ze zelf tegen hun probleem aanlopen en er vanuit hun intrinsieke 

motivatie iets aan willen doen.  

 

Soms duurt het een tijd voor een kind weer de zelfbeschikking over zijn probleem terug 

krijgt. De meeste volwassenen vinden dat doodeng. We weten dat een kind moeite heeft 

met een bepaald onderdeel. We weten ook dat het leren van die vaardigheid belangrijk 

is voor het kind. We zien het kind spelen en niet bezig zijn met het onderdeel waar hij of 

zij zo’n moeite mee heeft. Hoeveel tijd geven we het kind? Hoeveel geduld kunnen we 

opbrengen? Zijn we in staat onze angst de baas te blijven en vertrouwen te hebben? Zal 

het kind het ooit wel leren? 

 

Het antwoord is: ja. Ieder mens heeft het in zich om zich optimaal te ontwikkelen. Ook 

de kinderen met leerproblemen. Daarnaast moeten wij ons afvragen: creëren we niet 

een groter probleem als we het kind zijn of haar verantwoordelijkheid, zelfbeschikking 

en zelfvertrouwen afnemen?  

 

4.4 Vertrouwen 

Er is een beeld gecreëerd van kinderen. Een beeld, dat vertelt hoe ze moeten zijn en wat 

ze moeten weten en kunnen. Men wil heel graag dat de kinderen zo snel mogelijk aan 

dat beeld voldoen. Men maakt zich wijs dat ‘het wel goedkomt’ met hen als ze aan dat 

beeld voldoen, hoewel we niet echt een idee hebben wat dat ‘goed’ dan inhoudt. 

Betekent ‘goed’ dat ze later een hoge opleiding volgen, een goede baan krijgen, veel geld 

verdienen, of gelukkig zijn?  

 

Veel ouders roepen al snel dat het hen niet uitmaakt wat hun kind doet, als het maar 

gelukkig is. Toch kiezen weinig ouders ervoor hun kinderen de hele dag zelf hun 

activiteiten te laten kiezen, hoewel dat toch is wat kinderen en ook volwassenen het 

liefst doen. Waar ze dus het gelukkigst van worden. Men voelt angst bij het idee dat 

kinderen niet aan het standaardbeeld voldoen. Die angst maakt dat ze gaat sturen. Er is 

eigenlijk geen vertrouwen dat het vanzelf goed komt. De gedachte is dat kinderen die 

niet worden gestuurd, niets doen en niets leren. Ze denken dat kinderen van nature niet 

willen leren. 

 

Het tegengestelde is waar. Leren is iets wat elk wezen van 

nature kan en doet. Mensen zijn van nature nieuwsgierig en 

kinderen leren vanzelf alles wat ze nu en later nodig hebben in 

de maatschappij. Anders zouden wij als soort nooit hebben 

overleefd. 

“Voed jezelf op en 

laat je kinderen 

met rust.” 

Jan Geurtz 
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Kinderen in de prehistorie ontwikkelden zich zodanig dat ze leerden jagen en 

verzamelen. Kinderen in de middeleeuwen leerden een ambacht. En in deze 

maatschappij leren kinderen omgaan met informatie, lezen en rekenen. Kinderen, en 

eigenlijk alle levende wezens, lijken gebouwd om precies datgene te leren wat ze nodig 

hebben in hun leven. Daar is geen druk van buitenaf voor nodig.  

 

Bij De Vallei vertrouwen wij op dat vermogen van kinderen. Als je kinderen het 

vertrouwen geeft dat ze het zelf kunnen, leren kinderen te vertrouwen op zichzelf en 

ontwikkelen daarmee hun zelfvertrouwen. Ze zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk 

voor hun leven en hebben het vermogen om het op hun manier vorm te geven. Als we 

blijven sturen, blijven we kinderen eigenlijk vertellen dat ze het niet zelf kunnen. 

Kinderen gaan daar dan zelf ook in geloven. Ze geloven dan dat het de taak is van andere 

mensen om hun problemen op te lossen en hun leven te leiden. Veel volwassenen 

worstelen dagelijks nog met dat probleem. We laten ons leven voor een groot deel 

bepalen door wat anderen van ons vinden. Wat zou het fijn zijn als we werkelijk kunnen 

doen wat we zelf willen en het vertrouwen kunnen hebben dat we daar niet om worden 

veroordeeld.  

 

Om een wereld te creëren waarin dat kan en waarin dat ook als normaal wordt gezien, is 

het nodig dat we eerst die ruimte en dat vertrouwen aan onze kinderen gaan geven. 

Misschien komt dan een moment dat we ook onszelf die ruimte kunnen gunnen. Van de 

leerkrachten in onze school én de ouders verwacht ik dat zij vertrouwen hebben in het 

vermogen van de kinderen om te leren. Het is daarom nodig dat zij hun oordelen en 

verwachtingen zoveel mogelijk loslaten en leren kijken naar het kind: hoe en in welke 

richting ontwikkelt het zich? 

 

4.5 Verantwoordelijkheid 

Kijk eens terug op je leven. Zoek daarin naar één probleem waar je niets van geleerd 

hebt. Die kun je vast niet vinden. Kijk nu eens naar de momenten waarin je goede raad 

kreeg van anderen en naar wat je ervan hebt geleerd. Ik ben ervan overtuigd dat er vele 

momenten van goede raad zijn geweest in je leven, waar je niets van hebt opgestoken.  

 

Problemen, uitdagingen en situaties die we als 

vreselijk moeilijk ervaren, zijn bij uitstek geschikt om 

van te leren. Veel meer dan goede raad of wijze 

adviezen. Toch zijn de meeste mensen voortdurend 

gefocust op het voorkomen van problemen bij 

anderen, door ze goede raad en wijze adviezen te 

geven. Leerkrachten in de klas zijn vaak 

‘incidentmijdend’ bezig. Ze grijpen in voor de dingen 

‘mis’ gaan of de boel ‘uit de hand’ loopt. Hoewel in het mislopen van dingen nu juist een 

grote leerkracht kan schuilen.  

 

Verantwoordelijkheid geven betekent dat we mensen toestaan fouten te maken. 

Eigenlijk kun je geen verantwoordelijkheid ‘geven’, want ieder mens heeft die al. Het 

gaat erom dat wij de verantwoordelijkheid niet afnemen. Kinderen zijn uitstekend in 

staat verantwoordelijkheid te dragen. Eigen verantwoordelijkheid betekent niet dat 

“Als u wilt dat uw kinderen 

met beide voeten op de 

grond blijven staan, moet u 

verantwoordelijkheid op 

hun schouders laden.” 

A. van Buren 
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kinderen alles alleen moeten opknappen. De meeste kinderen vragen al heel snel hulp, 

als iets te groot of te complex voor ze is. Wij hebben de taak ze dan te begeleiden met 

hun hulpvraag. Verantwoordelijkheid niet afnemen betekent dat de hulp niet wordt 

geboden, voordat die wordt gevraagd.  

 

De manier waarop kinderen hulp vragen kan heel divers 

zijn. Een baby vraagt hulp door te huilen. Een kind met 

een verdrietige blik in de ogen vraagt begrip, liefde en 

aandacht. Een kind dat tegen alle grenzen schopt vraagt 

duidelijke kaders. Het is aan ons te kijken en te luisteren; 

om te ontdekken waar de vraag van het kind ligt.  

 

Vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van kinderen betekent vertrouwen op 

hun vermogen hulp te vragen wanneer ze die nodig hebben. En vertrouwen dat ze geen 

hulp nodig hebben als ze niet om hulp vragen.  

“Als je voor je 

verantwoordelijkheden 

vlucht, ben je het 

tegendeel van vrij.” 

Adriaan van der Veen 
 

Verhalen van kinderen 

 

Ik ben elf jaar en zit nu bijna een jaar op basisschool De Vallei in Renkum. Het wennen 

op deze school viel erg mee. Natuurlijk waren het allemaal kinderen die ik niet kende, 

maar ik leerde ze snel kennen en dat was leuk. Ik vond het eerst wel vreemd dat alle 

kinderen vrij door het schoolgebouw lopen en zelf mogen uitkiezen wat ze willen doen. 

Ik was dat niet gewend, maar het wende snel. 

 

Ik verveel me nooit en zorg dat ik altijd iets doe wat ik wil. Soms doe ik iets alleen, maar 

vaak ook met andere kinderen samen. Ook vond ik het eerst heel gek dat ik nooit mijn 

vinger hoefde op te steken als ik iets wilde zeggen of vragen. Ik kan gewoon iets zeggen 

of vragen als ik dat wil. Meestal vind ik daar snel een leerkracht voor, omdat zoveel 

kinderen hier zelfstandig werken en spelen. Dus ik krijg nooit meer een lamme arm van 

mijn vinger opsteken. 

 

Het is leuk zoveel kinderen om je heen te hebben van verschillende leeftijden. Ik zie vaak 

iemand iets doen wat ik nog niet kan en dan vraag ik of ik mee mag doen. Dan leer ik 

weer iets nieuws of heb gewoon plezier. Ik leer hier van alles en ik vind het leuk om 

dingen te verzinnen die ik zelf kan organiseren, bijvoorbeeld een winkeltje. Of ik 

organiseer een optreden voor jongens die graag als vette gitaarrocker willen optreden, 

maar niet weten hoe ze dat voor elkaar moeten krijgen. Zo krijgen ze dan toch hun 

optreden. Hun droom laat ik dan uitkomen. 

 

Door deze dingen leer ik hoe ik iets kan aanpakken en voor elkaar krijgen. Ik ben 

daarin mijn eigen baas. Het gebeurt wel eens dat ik iets wil gaan doen, maar dan 

besluit het later te doen. Daardoor leer ik dat soms iets niet lukt, als ik het te lang 

uitstel. Het is een fijne school en het is geen probleem als iets niet lukt omdat het 

moeilijk is. Mijn broer moest op de andere school soms iets eindeloos blijven proberen – 

op dezelfde manier – alleen maar omdat hij het niet kon. Soms wel een heel jaar lang. 

Maar op deze school kun je gewoon een andere manier verzinnen om iets te leren of 

voor elkaar te krijgen. Ik vind altijd wel een manier die bij me past. 

 

I.T., elf jaar, Wageningen 
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4.6 Verschillen 

Ieder mens is anders. Ieder individu heeft een eigen pakket aan waarden, vaardigheden, 

kennis, interesses en ervaringen. Iedereen in de school brengt zijn of haar eigen pakket 

mee als ‘aanbod’ voor anderen om van te leren. Hoe meer mensen verschillen, hoe rijker 

de omgeving wordt. Iedereen weet dit en erkent dit ook. Er zijn echter maar weinig 

mensen die in de praktijk het ‘anders zijn’ werkelijk kunnen accepteren. Mensen 

veroordelen en bekritiseren elkaar. Het is blijkbaar heel moeilijk echt waardevrij te 

denken en te spreken. Men zegt te weten hoe mensen moeten zijn en hoe ze moeten 

leven. Zelfs over de meest onbelangrijke zaken, bijvoorbeeld hoe mensen zich kleden. Ze 

zijn eigenlijk heel bang voor verschillen. 

 

De angst voor verschillen komt voort uit het idee dat we kunnen worden afgewezen. 

Afwijzing en uitstoting uit de groep is van oorsprong levensbedreigend. Een mens 

overleeft alleen in een groep. We zorgen er zelf voor dat we gaan lijken op de mensen 

van de groep waar we bij willen horen. We veroordelen daarna alles dat anders is en 

blijven ons leven leiden in angst. We moeten namelijk blijven voldoen aan de 

groepsnorm om de binding met de groep in stand te houden.  

 

Als we leren dat verschillen een verrijking zijn, kunnen we echt vrij van binnen worden. 

Het vergroot ons levensgeluk aanzienlijk. In een gemeenschap die uit mensen bestaat 

die allemaal heel verschillend zijn, gaat na een tijd ieder individu dit intrinsiek 

accepteren. De bindende overeenkomst is dan dat je anders bent dan anderen. Je kunt 

werkelijke vrijheid ervaren, omdat je echt kan kiezen vanuit je innerlijke motivatie.  

 

In de school is iedereen welkom, ongeacht welke geloofs- of levensovertuiging je hebt. 

Het maakt niet uit welk stempel of label de maatschappij op je heeft geplakt, hoe je eruit 

ziet of hoeveel geld je hebt. Bij ons op school zijn kinderen die ‘hoogbegaafd’ zijn of 

‘zwakbegaafd’, ‘gehandicapte’ kinderen en kinderen die zich elke dag als pinguïn 

verkleden. Ieder individu mag zelf kiezen waar hij of zij zich mee bezig wil houden, hoe 

hij of zij de dingen wil aanpakken en wat hij of zij wil leren. De een is niet beter of 

slechter dan de ander. Je mag helemaal zijn zoals je bent. Zo krijgen kinderen de 

mogelijkheid werkelijk vanuit zichzelf vorm te geven aan hun leven en hun verlangens. 

Het is een voorwaarde voor passend onderwijs en een voorwaarde voor een werkelijk 

vrije geest. 

 

 

Verkeer(d)  

 

Maandag was Sjors (4) jarig. Waardoor Minke (7), die normaal met hem meereed, voor 

een keer met de bus naar huis ging. Ik woon bij haar in de buurt en zij reed met mij in 

de bus naar huis. In de bus ging Minke zonder angst naast de chauffeur zitten en begon 

een gesprek over verkeerslessen en hoeveel ze al wist van verkeer. De chauffeur vroeg 

haar of ze ook wist in welk land ze aan de verkeerde kant van de weg rijden. Minke keek 

niet-begrijpend naar hem. “Bij ons rijden ze aan de rechterkant en in dat land rijden ze 

aan de linkerkant van de weg, dat is heel raar”, verduidelijkte de chauffeur. “Oh”, zei 

Minke, “Dat is Engeland en dat is helemaal niet raar; dat is voor die mensen heel 

normaal.”  
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4.7 Vragen 

Vragen zijn er uit verlangen de wereld te begrijpen. Kleine kinderen vragen de hele dag 

door hoe hun leefwereld in elkaar zit. Ze zijn een en al verwondering. Als een kind de 

kans krijgt zelf vragen te stellen, voordat het ongevraagd met de antwoorden wordt 

geconfronteerd, blijven kinderen zich hun leven lang verwonderen over de wereld. Op 

het moment dat een vraag vanuit het kind komt, is het kind ook zeer gemotiveerd om 

het antwoord te horen of te vinden. Achter elk gevonden antwoord zit weer een nieuwe 

vraag. Het kind leert in kortere tijd de dingen dan wanneer het antwoord ongevraagd 

Verhalen van ouders 

 

Mijn oudste dochter is nu negen. Ze heeft eerst vier jaar op een andere basisschool gezeten. 

In het tweede en derde jaar merkten mijn man en ik dat zij geleidelijk steeds meer 

gespannen werd rondom het schoolgaan. Het gebeurde uiteindelijk regelmatig dat ze 

huilend thuiskwam of ’s ochtends niet naar school wilde. Uit haar verhaal maakten we op 

dat ze regelmatig vastliep in de werkopdrachten die ze van haar lerares kreeg. Het bleek 

dat ze de meeste werkopdrachten wel aankon, maar er niet altijd klaar mee was op het 

moment dat de lerares dat wilde zien. Ook kon ze er niet tegen dat er altijd een lijst in de 

klas hing waar op stond welke kinderen met rekenen bovengemiddeld scoorden en welke 

ondergemiddeld. Dat hielp haar niet. Het bedrukte haar en maakte haar onzeker, 

waardoor de resultaten verder achterbleven. Mijn dochter kon maar niet begrijpen 

waarom de lerares niet beter rekening hield met haar. 

 

Op de school waar mijn dochter toen zat, moest ieder kind in de klas op hetzelfde moment 

hetzelfde laten zien en daar viel niets aan te veranderen. Ik vond het vreselijk om haar 

steeds verdrietiger te zien worden. En ik begon ook in te zien dat zij zich daardoor niet zo 

zou kunnen ontwikkelen als misschien mogelijk was. Sinds twee jaar zit mijn dochter op 

basisschool De Vallei. Haar jongere broertje en zusje trouwens ook. In eerste instantie 

moest ze wel wennen. Ze heeft bijvoorbeeld echt moeten leren zelf haar schooldag in 

vrijheid te vullen. Met de leerkrachten heb ik haar daarin gesteund. Na enkele weken 

begon ze steeds beter haar eigen ideeën en activiteiten te bedenken en te doen. Ze begon 

weer plezier in school te krijgen. 

 

Ik vroeg me in het begin af wat er van het leren terecht zou komen. Dat was mijn les. Nu zij 

haar vrijheid binnen school weet te gebruiken, is ze met veel leuke dingen bezig waar ze 

echt plezier aan beleeft. Bij de jongere twee is dat net zo. Zonder dat het schools is, leren ze 

voortdurend. De manier van leren is anders en ook de momenten waarop. Maar evengoed 

leren ze continu. Ik zie dat ze voortdurend haar lezen en schrijven verbetert, simpelweg 

omdat ze het nodig heeft om informatie op te zoeken en dingen te noteren. En verder leren 

mijn – en alle andere kinderen op deze school – veel dingen op het sociale vlak. Dat komt, 

denk ik, door de leeftijdsmix en de bewegingsvrijheid die de kinderen hebben. Daardoor 

hebben ze veel onderling contact en hebben ze de uitdaging om rekening met elkaar te 

houden. Dat doen ze door samen te werken, voor zichzelf op te komen, hulp te vragen en 

met elkaar de regels op te stellen. Het is echt vrijheid in verbondenheid.  

 

Jackie Boogerd, Renkum 
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moet worden geleerd. Vragen stellen geeft richting aan het denkproces en helpt een kind 

zijn of haar persoonlijkheid vorm te geven.  

 

Kinderen stellen niet alleen weetvragen maar ook hulpvragen. Geen kind brengt zijn 

ontwikkelingsproces alleen door. Ieder kind – en ook iedere volwassene – heeft een 

leraar nodig die hem of haar op weg helpt. De leraar kan een begeleider zijn, een ander 

kind of een ouder. Zoals Leonardo da Vinci zei: “Ik ben nog nooit iemand tegengekomen 

van wie ik niets kon leren.” Iedereen weet en kan wel iets. Als je de kennis of 

vaardigheid van een ander nodig hebt om vorm te geven aan jouw verlangen, dan vraag 

je die ander om hulp. Anderen zullen weer vragen stellen aan jou en zo kun je anderen 

weer met hun vragen verder helpen. De begeleiders op de school weten niet op elke 

vraag een antwoord, maar kunnen wel samen met het kind naar de antwoorden te 

zoeken. 

 

Een van de taken van een begeleider op school is open vragen stellen aan het kind. Door 

vragen te stellen zonder er een oordeel in te leggen, wordt bij het kind een denkproces 

op gang gebracht. Dóórvragen is een onderdeel van het ‘actief luisteren’ van Thomas 

Gordon (Schrijver van o.a. ‘Luisteren naar Kinderen’). Verder doorvragen kan helpen de 

vraag achter de vraag te zoeken en daardoor steeds dichter te komen bij wat je werkelijk 

beweegt. 

 

In de school blijven we onszelf, begeleiders en kinderen, vragen stellen. Zijn we nog wel 

op de goede weg? Dit geven we onder meer vorm door sociocratisch te vergaderen. We 

houden er rekening mee dat de minderheid misschien wel gelijk kan hebben. Door 

ruimte te scheppen voor elke stem benutten we optimaal de mogelijkheden de school te 

verbeteren. We zijn daarmee bij uitstek een ‘lerende organisatie’. 

 

 

4.8 Talenten 

Omdat we in onze maatschappij zo’n moeite hebben met verschillen, hebben we ook 

moeite met talenten. Wie durft van zichzelf te beweren dat hij ergens gewoon 

ontzettend goed in is? Wie durft openlijk te zeggen dat hij gewoon heel intelligent is? 

Van een ander kunnen we dat nog wel beweren. De ander reageert dan vaak met ‘valt 

wel mee hoor’ of iets van die strekking. Van binnen wil men graag beter zijn dan een 

ander, maar naar buiten durft men voor talent niet uit te komen. “Doe maar gewoon, dan 

doe je al gek genoeg”, wordt er gezegd. Als we van onszelf zeggen dat we talenten 

hebben, worden we gezien als opscheppers. Uit angst voor dat oordeel maken we 

onszelf kleiner dan we zijn.   

 

Het oordeel van onze omgeving hangt voortdurend als een 

zwaard van Damocles boven ons hoofd. We zijn in onze 

opvoeding gewend geraakt aan een systeem van straffen en 

belonen. Dat is de manier om te zorgen dat anderen 

worden, zoals wij vinden dat ze moeten zijn (het 

behaviorisme). Tegenwoordig leeft het idee dat belonen 

‘beter werkt’ dan straffen. In het onderwijs worden dus heel 

wat complimenten uitgedeeld. Een sticker en een krul bij 

elke tafel die een kind uit het hoofd kan opzeggen. Knutsel- en tekenwerkjes van 

“Het is ons lichte en 

niet onze donkere 

kant waar we bang 

voor zijn.” 

Nelson Mandela 
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kinderen worden de hemel in geprezen. De aandacht van de groep gaat naar degene die 

voorbeeldig gedrag vertoont. “Jongens, kijk eens allemaal naar Douwe. Douwe is zo goed 

aan het opletten. Allemaal een dikke duim voor Douwe.” Op deze manier belonen is 

echter hetzelfde als straffen. Als je zegt dat kinderen het goed doen, zeg je daarmee ook 

dat anderen het slecht doen. Men leert ze dat ze zoveel mogelijk hetzelfde moeten zijn. 

Dus dat hun talenten er niet te veel mogen uitspringen.  

 

Kunnen we onze kinderen hun talent gunnen? Mogen ze werkelijk schitterend, groots en 

briljant zijn? Kunnen we dan ook accepteren dat ze anders dan anderen zijn, allemaal? 

 

 

 

4.9 Motivatie 

Motivatie om dingen te doen of te leren is er vanuit behoeften. Als we honger hebben 

zijn we gemotiveerd om aan eten te komen. Deze motivatie is zo sterk dat we nergens 

anders meer aandacht voor hebben. Als we het koud hebben zijn we niet gemotiveerd 

om sommen te maken. We zijn in ons hoofd voortdurend bezig met de kou. We zijn op 

dat moment zeer gemotiveerd voor warmte te zorgen. 

 

Verhalen van ouders 

 

Mijn dochter van zeven gaat nu sinds vier maanden naar basisschool De Vallei. Het ging 

niet goed met haar in groep 3 van haar vorige school. Ze kreeg steeds onvoldoendes 

voor rekenen. Tegelijkertijd zagen de juf en wij als ouders dat ze bijzonder expressief is. 

Ze wilde graag bezig zijn met dingen creëren vanuit zichzelf. De juf van die school 

erkende dat ze daar veel meer ruimte voor nodig had dan de school kon bieden. Mijn 

dochter liep daardoor steeds meer vast. Ze was zenuwachtig, had faalangst, kon snel 

dichtslaan en thuis had ze huilbuien. Met haar juf waren we het eens dat dit voor haar 

te veel stress en spanning bracht en dat het anders moest. Mijn man kende een vader die 

een kind had op De Vallei. We spraken met hem en verdiepten ons verder in het concept 

van Natuurlijk Leren. We kregen er een goed gevoel over en hebben de overstap 

gemaakt.  

 

Mijn dochter moest een paar weken wennen. Eerst verveelde ze zich. Ze moest 

aansluiting vinden bij de totaal andere manier van een schooldag invullen en vooral dat 

ze dat zelf ter hand moest nemen. Haar leercapaciteiten en -voorkeuren moesten 

immers het nieuwe uitgangspunt worden. Het team leerkrachten heeft dat goed met 

haar opgelost door haar de tijd te geven zelf aan het roer te gaan staan. Na twee weken 

ging dat helemaal goed. 

 

Nu, na vier maanden, is haar stemming een stuk opgeruimder. Ze zit duidelijk beter in 

haar vel. Voorheen had ze last van nachtmerries en bedplassen. Dat is nu weg. Ik vind 

haar weer ontspannen en ze heeft geen huilbuien meer. De vakantie hoefde niet zo 

nodig. Dat vond ik heel bijzonder en geeft me veel vertrouwen in de toekomst. 

 

Anja van Rennes, Wageningen 
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Abraham Maslow (psygoloog en bedenker van de 

motivatietheorie) heeft hier een schema voor 

bedacht dat de volgorde van onze behoeften en dus 

onze motivatie weergeeft. 

 

De onderste balk geeft onze meest fundamentele 

behoefte weer, namelijk de fysiologische behoefte 

aan eten, drinken en warmte.De tweede behoefte is 

veiligheid. Maslow verstaat daaronder bescher-

ming, zekerheid en stabiliteit.  

 

De derde behoefte is de behoefte aan saamhorigheid 

en liefde. Veel mensen voelen zich geliefd bij mensen 

die ze vertrouwen. Je moet je veilig voelen binnen 

een groep, waarvan je weet dat die mensen jou 

kennen en accepteren. Je mag erbij horen en meedoen. Je wordt niet belachelijk gemaakt 

en weet dat deze mensen menen wat ze zeggen en zeggen wat ze denken. Je kunt zelf 

ook veilig de dingen zeggen die je wilt, zonder angst dat je daarna wordt geweigerd in de 

groep. Deze groep kan een clubje vrienden zijn, je gezin of de mensen op school. Een 

vertrouwde en stabiele groep op school kan daarvoor zorgen. 

 

De vierde behoefte is behoefte aan achting, waardering en respect. Als je serieus 

genomen wordt en er wordt naar je geluisterd, voel je je gewaardeerd en gerespecteerd. 

Jouw stem telt mee. Je wordt gehoord, je mag er zijn en bent belangrijk. In deze laag zit 

ook de behoefte aan vrijheid en onafhankelijkheid. Als aan deze behoefte wordt voldaan, 

voelen mensen zich capabel, waardevol en nuttig. Wanneer aan deze behoefte niet 

wordt voldaan, ontstaan gevoelens van minderwaardigheid, hulpeloosheid en 

afhankelijkheid.  

 

In het traditionele onderwijs wordt deze vierde behoefte nogal eens gebruikt om te 

motiveren. Je krijgt pas waardering en respect als je presteert. Je krijgt een goed cijfer 

als je een toets haalt. Je mag over naar de volgende klas als je een goed rapport hebt. Pas 

als je het werk af hebt, mag je iets voor jezelf gaan doen. Kinderen zien het doel van hun 

onderwijs dus ook vaak in dat kader. “Waarom leer je? Nou, om een goed cijfer en een 

diploma te halen.” Ze leren niet voor zichzelf of omdat ze iets willen weten. Er wordt in 

het onderwijs voortdurend geoordeeld over prestaties. Het systeem van straffen en 

belonen zit zo ingebakken in onze maatschappij, dat we bijna niet meer anders kunnen 

reageren op de prestaties van een ander. Waardering en respect wordt een behoefte 

waar om moet worden ‘geknokt’.  

 

Het gevolg is, zoals Maslow ook beschreef, dat veel mensen zich minderwaardig voelen 

en hulpeloos overgeleverd aan de dingen zoals ze zijn. We voelen ons vaak niet capabel 

genoeg zelf dingen te veranderen. Voor onze zelfwaardering zijn we grotendeels 

afhankelijk van de mening van anderen.  

 

Als wel wordt voldaan aan de behoefte aan waardering en respect, ontstaat er een 

motivatie voor zelfontplooiing, de vijfde laag van de piramide van Maslow. Je komt dan 

toe aan je persoonlijke ontwikkeling. Deze motivatie is net zo sterk als de motivatie om 

aan eten te komen als je honger hebt. De drang om je te ontwikkelen is niet te stoppen. 
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Zelfontplooiing betekent dat mensen hun talenten inzetten. Ze willen eruit halen wat 

erin zit. Dit betekent niet dat mensen zo hoog mogelijk opgeleid raken, maar zo passend 

mogelijk. Maslow verwoordde dit als: “Een musicus moet muziek maken en een 

kunstenaar moet schilderen, willen zij ultiem gelukkig zijn.” Mensen willen datgene 

worden wat ze in potentie zijn. Wie toekomt aan zelfontplooiing kan optimaal zijn of 

haar creativiteit inzetten. Dat kan zijn in een hoge functie maar ook als ‘laagopgeleide’. 

De steeds sterkere roep vanuit de overheid en scholen dat iedereen zo hoog mogelijk 

moet worden opgeleid, is in dit licht bezien een kwalijke zaak. Kinderen die niet zulke 

cognitieve hoogvliegers zijn komen niet toe aan zelfontplooiing. Het is daarom niet 

verwonderlijk dat motivatieproblemen van scholieren vooral voorkomen in het vmbo.  

 

Bij ons op De Vallei zorgen wij ervoor dat alle basisbehoeften worden afgedekt. 

Kinderen mogen eten wanneer ze willen. Ze mogen altijd naar de wc. We dragen zorg 

voor een veilige en stabiele gemeenschap. Er wordt bij ons op school nauwelijks gepest. 

Om de behoefte aan waardering en respect af te dekken zijn bij ons op school behoorlijk 

wat dingen anders dan in het traditionele onderwijs. Kinderen worden bijvoorbeeld niet 

beoordeeld. We toetsen en testen niet, tenzij ze er zelf om vragen. We vergelijken de 

kinderen niet met elkaar, maar met zichzelf. We focussen altijd op talenten. Wat ze goed 

kunnen is belangrijker dan wat ze niet zo goed kunnen. Kinderen hebben bij ons op 

school een gelijkwaardige stem. Ze beslissen mee over zaken als inrichting, 

personeelsbezetting, afspraken die je met elkaar maakt en budgetverdeling. Hun stem 

telt even zwaar als die van een personeelslid van de school. Wij zijn een democratische 

school en aangesloten bij het Platform Democratische Scholen. Om afspraken te 

handhaven maken we gebruik van een gelijkwaardig systeem. Kinderen hebben 

evenveel recht en mogelijkheden om het personeel op hun fouten te wijzen als 

andersom.  

 

Door op deze andere manier om te gaan met kinderen en de organisatie van de school, 

zijn we in staat de behoefte aan waardering en respect af te dekken. Er ontstaat 

automatisch motivatie om te leren. Kinderen leren niet meer voor een goede 

beoordeling of omdat de omgeving het zo graag wil, maar omdat ze iets willen weten of 

willen kunnen. Het leren met ‘zelfontplooiing’ als impliciet doel zie je veel bij ons op 

school. Kinderen raken intrinsiek gemotiveerd voor de dingen die bij hen horen.  

Intrinsieke motivatie  

 

In het weekend heeft Erik (7) zijn zwemdiploma gehaald. Hij vraagt aan mij welke 

diploma’s er allemaal zijn. “Dat zijn er heel veel”, zeg ik. “Welke diploma’s wil je 

graag halen?” Erik vertelt dat Joris, zijn neef van negen, een kookdiploma heeft 

gehaald en dat hij graag op school zelf diploma’s wil maken. Hij besluit een 

kookdiploma, een moestuindiploma, een tekendiploma en een Engels diploma te 

maken. Koken vindt hij het leukst, dus we beginnen daarmee. Erik maakt met mijn 

hulp een mooi diploma op de computer. Daarna bedenkt hij wat je allemaal moet 

kunnen om dat diploma te krijgen. Hij besluit dat het drie onderdelen moeten zijn. 

Het eerste is een boterham smeren, een eitje bakken en wentelteefjes maken. Omdat 

Erik op maandag en dinsdag daarmee bezig is geweest, besluiten we in overleg dat 

hij dat onderdeel heeft gehaald. Het tweede onderdeel bestaat uit het bakken van 

koekjes, pannenkoeken en een appeltaart. Erik heeft wel een idee hoe dat moet, maar 

wil graag wat hulp. Het derde onderdeel is het maken van een macaronimaaltijd, een 

rijstmaaltijd en een salade. Dat laatste heeft hij nog nooit gedaan. 
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(tot hier) 

 

 

 

 

4.10 Bewustwording 

Maar Maslow was nog niet klaar. Zelfontplooiing 

is niet de top van de behoeftepiramide. Na 

zelfontplooiing komt diepere bewustwording en 

zingeving dat voorbij het denken gaat. Ik bedoel 

daar niet mee de filosofische levensvragen die 

men op cognitief niveau beantwoord wil hebben. 

Bewustwording, gaat over het ervaren van ‘zijn’. 

Het gaat over het loskomen van je gedachten en 

van je emoties en de ontdekking dat wij meer zijn 

dan onze cognitie.  

 

Voor kinderen is dit niet anders. Kinderen die de 

gelegenheid krijgen optimaal te werken aan hun 

zelfontwikkeling – zonder sturing van buitenaf – 

gaan ook bezig met hun denken over het denken 

zelf. Dat is een zoektocht die uiteindelijk leidt tot 

het loskomen van het denken en vervolgens de ontdekking dat wij meer zijn dan ons 

cognitieve denken. Door kinderen te helpen met observeren van hun gedachtes en 

emoties, kunnen ze de gereedschappen ontwikkelen om daar los van te komen.  

 

 

 

 

Op donderdag maakt Erik een appeltaart. Hij heeft alleen hulp nodig bij het schillen 

van de grote hoeveelheid appels.  

 

Het valt op dat Erik zichzelf goed weet in te schatten. Hij zoekt ook een deel uit wat 

makkelijk te halen valt en regelt zo zijn eigen succeservaring. Daarna zoekt hij ook een 

deel uit dat hij nog niet kan. Zo creëert hij zijn eigen leerweg en uitdagingen daarin. 
 

Denken  

 

Al enkele keren heb ik opgemerkt dat Sjoerd (7) een bijzondere manier heeft om bezig 

te zijn met zijn eigen denken. Sjoerd geeft aan dat hij er soms last van heeft dat hij 

beter wil zijn in computerspelletjes dan zijn vriendje. Ik vertel hem dat het er niet om 

gaat of je beter bent dan een ander, maar dat iedereen wel iets kan en het belangrijker 

is om te kijken naar de dingen waar je zelf goed in bent en die je leuk vindt. Dan wordt 

Sjoerd boos: “Je begrijpt het niet”, zegt hij, “Het zit in mijn hoofd en ik kan er niet niet 

aan denken.” “Aha”, zeg ik, “Je hebt er geen last van dat je beter wilt zijn, maar van de 

gedachten die je erover hebt.” “Ja”, zegt hij en kijkt opgelucht. Hij vraagt dan hoe hij 

moet loskomen van die gedachten. Ik leg hem uit dat gedachten er altijd zijn, maar dat 

je ze niet bent. “Doe net alsof je je gedachten op een veldje legt en stap dan in een 

luchtballon en kijk van een afstand naar de dingen die je denkt.” Sjoerd kijkt blij en 

lijkt nu echt zijn zorgen te kunnen loslaten.  
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4.11 Leren van vrijheid 

Bij De Vallei ben je vrij. Vrij om je leven vorm te geven. Vrij om te doen wat je zelf 

belangrijk vindt. Om het in je eigen tijd en tempo te doen. En op je eigen manier. Die 

vrijheid is beslist geen grenzeloosheid. In een omgeving zonder grenzen voelen kinderen 

zich niet veilig. Dan voelt niemand zich verantwoordelijk en kan er chaos ontstaan. 

Binnen onze schoolgemeenschap ben je verbonden met elkaar. Vrijheid kan voor 

iedereen alleen bestaan, als er rekening gehouden wordt met de vrijheid van anderen. 

Daarvoor is het noodzakelijk dat er afspraken worden gemaakt en grenzen bewaakt.  

 

Kinderen en leerkrachten maken samen afspraken in de 

schoolvergadering, waardoor de kinderen mede-

verantwoordelijk zijn voor het eigen leefklimaat binnen de 

school. Het blijkt in de praktijk dat kinderen het heel 

belangrijk vinden goede afspraken met elkaar te maken. Het 

is ook zo dat kinderen iets meer tijd nodig hebben om te 

zien wat er nodig is aan afspraken om de gemeenschap te 

laten functioneren. Wij volwassenen zien – vanuit onze 

levenservaring – al snel welke afspraken belangrijk zijn. Als 

we net even iets meer geduld hebben en de kinderen de gelegenheid geven hun ervaring 

op te bouwen, komen ze meestal tot dezelfde conclusie. 

 

 

Een voorbeeld daarvan is de afspraak over stilte in de studieruimte. Wij als volwassenen 

weten dat het belangrijk is een plek in de school te hebben waar het rustig en stil is. We 

“Meer nog dan om 

vrijheid van keuze 

(liberty) gaat het 

voor de leerlingen om 

vrijheid van dwang 

(freedom).”  

Prof. Luc Stevens 
 

Er is schoolvergadering. Mieke (11) is voorzitter. “De eerste motie is van Jane”, leest ze 

voor. “Jane wil graag een persoonsgebonden uitzondering om op de tafel te mogen 

zitten.” Mieke fronst haar hoofd en kijkt om zich heen. “Wil je uitleggen wat je daarmee 

bedoelt?”, vraagt ze. “Nou”, zegt Jane (11), “Je mag op school niet op de tafel zitten, 

want dan gaan ze wiebelen. Maar ik ben niet zo zwaar, dus ik vind dat ik het wel mag.” 

“Heeft er iemand overwegend bezwaar tegen dat Jane op de tafel mag zitten?”, vraagt 

Mieke. “Consent”, wordt er van alle kanten geroepen.  

 

De week daarna liggen voor de schoolvergadering weer twee moties van kinderen die 

een persoonsgebonden uitzondering willen om op tafel te zitten. Dit keer komt er wel 

een bezwaar. Wat als de tafels gaan wiebelen en wat als je wil werken aan de tafel 

maar er zit iemand op? Er wordt afgesproken dat de kinderen die op tafels zitten 

verantwoordelijk zijn om de tafels die wiebelen te repareren. Daarnaast moeten ze van 

een tafel af als iemand die nodig heeft. Dat wordt goed gevonden en er komt weer een 

consent voor deze kinderen om op tafel te zitten. 

 

De week erna liggen er weer twee moties van kinderen die op tafel willen zitten. Dit 

keer wordt er ook afgesproken, dat je niet met meer dan twee personen op de tafel mag 

zitten. 

“Ik wil ook op tafel zitten”, fluistert Saar (5). “Dan moet je een motie indienen”, zegt 

Mieke. “Ik help je wel”, zegt Jane.   
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hoeven geen ervaring meer op te doen om dat te ontdekken. Kinderen hebben die 

ervaring nog niet. Zij moeten vanuit de ervaring van een drukke en lawaaierige school 

ontdekken dat het goed is af te spreken dat er ook stilteplekken zijn. Kinderen de 

gelegenheid geven zelf die ervaring op te doen is zeer waardevol en leerzaam. Daarnaast 

worden afspraken die op deze manier met elkaar zijn gemaakt, veel meer gedragen. 

Kinderen spreken elkaar aan op de afspraken die zijn gemaakt. Vrijheid kan er dus 

alleen zijn als ieder verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf en voor elkaar. ‘Moeten’ is 

niet een beperking van je vrijheid, die van bovenaf wordt opgelegd, maar een 

consequentie van een keuze die je zelf maakt.  

 

De vrijheid bij ons op school betekent dus niet dat alles maar mag en dat er geen 

structuur is. Vrijheid heeft te maken met de innerlijke ruimte. Vrijheid is de ruimte 

krijgen om te leren wat je wilt, om te denken wat je wilt en om je gedachten uit te 

spreken. Kinderen ontwikkelen dan een vrije geest. Gemaakte afspraken kunnen dus 

altijd weer ter discussie worden gesteld. Wij zijn daarin echt een lerende gemeenschap, 

waarin behalve individueel ook collectief wordt geleerd.  

 

Ondanks de met elkaar gemaakte afspraken gaan kinderen ook op zoek naar grenzen. 

Als gevolg van dit zoeken naar je eigen grenzen en de grenzen van anderen, ontstaan 

soms conflicten. Door conflicten ook weer op te lossen, leer je wie je bent en hoe je 

rekening kunt houden met anderen. Je leert conflicten oplossen op een geweldloze 

manier, die voor iedereen respectvol is. Leren omgaan met vrijheid, 

verantwoordelijkheid en grenzen zijn belangrijke zaken die een kind nodig heeft in zijn 

of haar leven. Bij ons op school krijgen kinderen de gelegenheid die dingen te leren. 
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5 Structuur en sturing 
 

 

 

Wij krijgen vaak ouders op bezoek die, zelfs na een uitgebreide uitleg over de 

school, nog steeds zeggen: “Ja maar mijn kind heeft toch meer structuur nodig.” Ze 

zijn bang dat het gebrek aan sturing tot chaos leidt. Het tegendeel is waar. Wij 

hebben op school heel veel structuur, maar geen sturing. De school zit vol met 

afspraken, kaders en grenzen.  

 

 

5.1 Invloed 

Laten we eerst eens kijken naar sturing. Wij hebben de neiging volledige controle te 

willen uitoefenen op onze omgeving, op de mensen om ons heen en bovenal op onze 

kinderen. De meesten van ons zijn opgevoed met sturing, dus we weten niet beter. We 

zijn gewend geraakt dat anderen voor ons beslissen. Vaak gaat dat ongemerkt. “Weet je 

zeker dat ik deze broek moet kopen, staat hij me echt mooi?” “Je moet nooit dat merk 

gebruiken, dat is echt waardeloos.” “Je zou toch eens wat meer moeten schoonmaken in 

huis, het is een vieze bende.” “Ze zouden in Den Haag moeten zorgen dat er minder files 

komen, in plaats van wat ze nu allemaal doen.” “Je moet je huiswerk maken. Anders 

komt er later niks van je terecht.”  

 

Het is ongelooflijk hoe wij vinden wat anderen allemaal 

moeten doen of moeten laten. Onze invloed is echter 

zeer beperkt. Weten we echt zeker dat die broek de 

beste keus is of dat een bepaald merk zo slecht is? 

Hebben we door te klagen of te roepen echt invloed op 

wat er in Den Haag gebeurt? Kunnen we echt garanties 

geven dat onze kinderen goed terecht komen als ze hun 

huiswerk maken? Als we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat de enige echte invloed die 

we hebben, de invloed is op onszelf. Toch houden we graag vast aan de illusie dat we 

invloed hebben. We blijven sturen om het gevoel te hebben dat we controle hebben.  

 

De Cito-groep deed een onderzoek naar de leesvaardigheid van pubers. Uit dit 

onderzoek bleek dat er veel pubers zijn die functioneel analfabeet zijn. Een deel van de 

kinderen kon nog geen achterkant van een pak melk lezen. Toch hadden al deze 

kinderen net acht jaar basisonderwijs achter de rug. De conclusie van Cito is dat er meer 

aandacht moet komen voor het lezen en liefst ook op jongere leeftijd. In de voorschoolse 

educatie (dat betekent onderwijs voor peuters) moet er al worden begonnen met de 

beginnende leesontwikkeling. Met meer sturing wordt geprobeerd invloed uit te 

oefenen op het niveau van lezen dat de kinderen ontwikkelen.  

 

Waarom zou iets dat in acht jaar sturen niet lukt, in negen jaar ineens wel lukken? 

Blijkbaar kunnen we sturen wat we willen, maar werkt het in de praktijk soms gewoon 

niet. Is het dan niet wijzer te zoeken naar een andere oplossing, dan meer van hetzelfde 

te doen? Wordt het niet tijd dat we een andere richting uit kijken?  

 

“We kunnen een 

probleem niet oplossen in 

dezelfde context als 

waarin het is ontstaan.” 

Alex van Emst 
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Iedereen is in eerste instantie verantwoordelijk voor zichzelf. Dat is ook het enige waar 

we echt invloed op kunnen uitoefenen. We kunnen door te sturen wel de illusie hebben 

dat we invloed hebben op anderen, maar als we goed kijken en eerlijk zijn, moeten we 

toegeven dat dit slechts een illusie is. Mensen beslissen uiteindelijk toch allemaal echt 

zelf en je kinderen zijn daar geen uitzondering op.  

 

 

5.2 Angst voor het loslaten 

Stoppen met sturen vergt wel veel moed omdat we de illusie moeten loslaten dat we 

invloed en controle hebben. Veel mensen durven niet goed los te laten. Als je je overgeeft 

aan wat er gebeurt en daar geen oordeel over velt, word je toeschouwer. Voor het eerst 

in je leven kun je echt gaan zien. En wonder-o-wonder, het blijkt zonder sturing ineens 

allemaal vanzelf te gaan. Dat geldt niet alleen voor de ontwikkeling van de kinderen, 

maar ook bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van een structuur binnen een 

gemeenschap. 

 

Onze school is begonnen met zes kinderen bij mij in de huiskamer. We waren een 

particuliere school. Nog zonder subsidie van de overheid, zonder moderne leermiddelen 

en zonder een goed en degelijk schoolgebouw. Ondanks dat waren we vast van plan 

door te zetten. We zouden met een handjevol geïnspireerde en bevlogen mensen een 

nieuwe vorm van onderwijs neerzetten; zonder sturing. We begonnen de eerste week 

zonder afspraken en regels. Als volwassenen besloten we in eerste instantie niet te 

sturen. 

 

Zoals verwacht werd het binnen de kortste keren een chaos. Kinderen renden door 

elkaar, maakten ruzie en zochten wanhopig naar de grenzen die er niet waren. Binnen 

een week kwamen ze naar ons toe met het verzoek om afspraken te maken. “We willen 

dat je elkaar niet mag slaan, dat je niet mag pesten en dat je moet stoppen als iemand 

stop zegt”, zeiden ze. Sindsdien is de ene na de andere afspraak via de kinderen tot stand 

gekomen. Samen hebben we structuur gecreëerd. Toen de kinderen uitvonden hoe ze via 

de schoolvergadering hun wensen en belangen kenbaar konden maken, kwamen wij ook 

weer met onze wensen en belangen. Als we dat andersom hadden gedaan was er – denk 

ik – nooit een basis van gelijkwaardigheid ontstaan tussen ons en de kinderen. Zij 

zouden dan niet gevoeld hebben dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun school. 

 

Veel ouders, die hun kinderen bij ons op school doen, gaan eenzelfde soort proces door. 

Het is best heel moeilijk om op alle gebieden vertrouwen te vinden in je kinderen. Het is 

echter wel essentieel heel veel sturing en vaste ideeën los te laten. De kinderen raken 

anders verward. Ze weten dan niet meer wie verantwoordelijk is voor hun leven. Dat 

betekent niet dat je als ouder alles maar moet goedvinden. Je hebt ook jouw belangen en 

wensen. De kunst is die belangen en wensen kenbaar te maken vanuit jezelf en niet meer 

voor de ‘bestwil’ van het kind of omdat het nu eenmaal zo hoort.  
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5.3 Structuur 

Structuur is iets totaal anders dan sturing. Als we de sturing loslaten betekent dat niet 

automatisch dat er geen structuur meer is. Structuur in een organisatie is een 

noodzakelijkheid. Zonder structuur heerst er chaos. Niemand voelt zich dan meer veilig, 

omdat je niet meer weet waar je aan toe bent. Iedereen weet dat, zelfs een kind. 

 

Structuur in een organisatie zit hem ook niet in uiterlijke vormen. Een nette omgeving is 

geen garantie voor structuur, net zoals een rommelige omgeving geen aanwijzing is dat 

er geen structuur heerst. Structuur is een innerlijke beleving. Weet je waar je aan toe 

bent? Ken je je omgeving? Ken je de afspraken? Zijn de afspraken zodanig dat mensen 

zich prettig voelen? Zo ja, dan is er structuur. 

 

Sturing geven aan een organisatie is een middel om structuur te bereiken. Het is echter 

niet het enige middel en zeker niet het effectiefste middel. Zodra structuur wordt bereikt 

door sturing moet er blijvend energie gestoken worden in het handhaven van de regels. 

Degene die stuurt heeft zichzelf immers verantwoordelijk gemaakt. Als we structuur 

maken door juist los te laten, komt het gevoel van noodzaak van de structuur uit de 

omgeving en wordt structuur gezamenlijk door de omgeving gemaakt. Het is dan niet 

meer nodig ‘politieagent’ te blijven spelen om de structuur te handhaven. Kinderen zijn 

graag op onze school. Ze willen liever geen vakantie en blijven na schooltijd vaak nog 

lang hangen. Dat is een aanwijzing dat de omgeving veilig en prettig is. Er moet dus ook 

structuur zijn.  

 

 

Verhalen van ouders 

 

Ik las een artikel over dit type onderwijs. De vrijheid en het mogen zijn wie je bent sprak 

me zeer aan. Toen ik mijn zoon van acht zo ongelukkig zag op zijn oude school, dacht ik: 

“Ik zou willen dat er zo’n school bij ons in de buurt is.” En wat bleek: de school zit bijna om 

de hoek. Mijn zoon was in het reguliere onderwijs vastgelopen. Dat kwam voornamelijk 

door het moeten presteren. Je moet doen wat de groep doet, anders val je al snel buiten de 

boot. Toen we op basisschool De Vallei gingen kijken, viel ons de enorme vrijheid op. Na 

een aantal dagen op school viel er een last van zijn schouders. Ik had ineens een heel ander 

kind. Hij was weer blij. Mijn zoon hoefde helemaal niet te wennen, het is een kind dat zich 

snel ergens thuis voelt. Als het maar veilig voor hem is. Het mogen zijn wie je bent gaf hem 

zoveel rust en vertrouwen dat hij zich meteen thuis voelde op school. Ik had als moeder 

aanvankelijk veel meer moeite om te wennen. Ik wilde er op vertrouwen dat mijn kind zou 

leren wat hij nodig heeft, maar het vergde wel durf de controle los te laten. Ik hoop dat 

mijn zoon op deze school verder kan gaan tot zijn achttiende. Ik verwacht dat hij dan zelf 

kan kiezen en beslissen wat hij verder wil gaan doen en leren. Hij moet vooral zelf – in 

vrijheid – zijn keuzes maken. Ondernemer worden van je eigen leven, staat ergens op de 

site van de school. Dat spreekt mij bijzonder aan. Belangrijk voor ons is dat iedereen mag 

zijn zoals hij of zij is, dat elke mening wordt gerespecteerd en het kind in zijn of haar 

waarde wordt gelaten. De school is geen voorbereiding op het leven; ze ís het leven. 

 

Tineke van Rijswijk, Oosterbeek  
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Sturing van bovenaf is niet meer nodig. Sommige mensen, die niet op de hoogte zijn van 

de innerlijke structuur van de school, kunnen chaos ervaren. Op school kan soms 

behoorlijk wat lawaai zijn, kinderen rennen rond en het kan er rommelig uitzien. Dat is 

een gevolg van het loslaten van de sturing. Kinderen kunnen daardoor hun eigenheid 

uiten. Kinderen zijn nu eenmaal mensen die lawaai maken, graag rennen, spelen en 

rommel maken. Dat wil echter niet zeggen dat er geen structuur is. De structuur uit zich 

niet direct in uiterlijke netheid en orde, maar in innerlijk weten waar je aan toe bent en 

hoe de zaken zijn geregeld. Wanneer je verder kijkt, blijkt structuur een wezenlijk 

onderdeel te zijn van de school.  

 

5.4 Opruimen 

In de loop van de dag wordt het in de school een steeds grotere rommel. Om tien voor 

half drie gaat de bel. Iedereen gaat dan eerst de spullen die hij of zij heeft gebruikt 

opruimen. In theorie moet de school daarna schoon zijn. In de praktijk blijkt dat 

kinderen vaak samen met spullen spelen en dan niet het idee hebben dat zij het moeten 

opruimen. Daarom is met elkaar een opruimstructuur bedacht.  

 

De kinderen zijn opgedeeld in groepjes. Elk groepje draagt de verantwoordelijkheid over 

het schoonmaken van een deel van de school. Bijvoorbeeld het aanrecht, de knutseltafel 

of de speelhoek. Het oudere kind begeleidt het jongere kind. De kinderen kiezen of ze de 

spullen zelf opruimen of de rommelmakers aanspreken op hun verantwoordelijkheid de 

eigen spullen op te ruimen. Je hoeft dus in feite, als je het goed aanpakt, niet de rommel 

van een ander op te ruimen. In de praktijk blijkt het vaak meer energie te kosten de 

rommelmakers aan te sturen dan het zelf even te doen. Alle ouders zullen dit beamen. 

De kinderen kiezen er in de praktijk dus vaak voor zelf de achtergebleven rommel op te 

ruimen. 

 

Op een lijst die in de buurt van de schoonmaakplek hangt, staat duidelijk wat van de 

kinderen wordt verwacht. Als de plek is opgeruimd, tekent een docent het groepje voor 

die dag af en dan kunnen de kinderen naar huis. In de praktijk werkt dit heel goed. Hoe 

Isis (9) heeft een klacht ingediend over de hele school bij de onderzoekscommissie. Alle 

kinderen komen bij elkaar in de studieruimte om de klacht te bespreken. “Ik had een fles 

limonade en ik heb er bijna nog niets uit gedronken en nu is hij al leeg”, zegt Isis. “Wie 

heeft mijn limonade gepikt?” Van alle kanten roepen kinderen dat zoiets hen ook is 

overkomen. Ik vraag: “Wie drinkt limonade op school?” Alle kinderen steken een hand op. 

“Wie lust geen limonade?” Eén kind blijkt geen limonade te lusten. “Bij wie is limonade 

gepikt?” Weer steken alle kinderen hun hand op. “Wie pikt wel eens limonade van een 

ander?” Niemand steekt zijn hand op. “Dat is toch vreemd. Wat gaan we eraan doen?”  

 

Er worden allerlei oplossingen bedacht. We moeten webcams ophangen om te zien wie 

het gedaan heeft. We kunnen misschien een limonadepot maken. Alle kinderen nemen dan 

één euro per week mee om gezamenlijk limonade van te kopen. We kunnen ook een 

detectiveteam samenstellen om de dieven te ontmaskeren. Dat laatste idee wordt 

enthousiast ontvangen. “Oké, wie wil in het detectiveteam?”, vraag ik. Eerst steken enkele 

kinderen een hand op maar al snel steekt vrijwel iedereen een hand op. Het is geregeld. 

Iedereen zal elkaar in de gaten houden of ze wel uit hun eigen fles limonade drinken. Er is 

precies ontstaan wat we willen. Iedereen is verantwoordelijk.  
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groot de rommel gedurende de dag op school ook is geworden, in ongeveer twintig 

minuten tijd is alles weer opgeruimd. Iedereen weet wat van hem of haar wordt 

verwacht. Kinderen spreken elkaar aan op gedrag. Dankzij de structuur is weinig sturing 

nodig.  
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6 Communiceren 
 

 

Mensen voelen zich zekerder en veiliger als ze in een omgeving zijn waar 

communicatie gelijkwaardig en geweldloos is. Het is belangrijk te weten dat het 

grootste deel van de communicatie non-verbaal verloopt. Je kunt nog zoveel 

vriendelijke woorden gebruiken; als je stiekem oordeelt is de communicatie niet 

open en eerlijk. Eerlijk communiceren begint dus bij het voelen van je eigen 

werkelijke bedoelingen achter de woorden.  

 

6.1 Gelijkwaardig communiceren 

Eerlijk communiceren betekent onder meer gelijkwaardig communiceren. Daarmee 

bedoelen we wat jij als volwassene te zeggen en te vinden hebt niet per definitie meer 

waarde heeft dan wat een kind zegt of vindt. Natuurlijk heb je als volwassene wel meer 

kennis en ervaring opgedaan, die ervoor kunnen zorgen dat naar jouw mening meer 

wordt geluisterd. Dat geldt overigens voor elke inbreng die meer onderbouwd is door 

kennis of ervaring. Door te spreken vanuit kennis of ervaring zijn de argumenten 

overtuigender. Het verschil in inbreng is daarmee een natuurlijk verschil. We zien dan 

dat toegekende macht niet hetzelfde is als toegeëigende macht.  

 

Toegeëigende macht is macht die mensen over andere mensen uitoefenen op grond van 

hun positie in de maatschappij. Deze macht is vaak autoritair: de mening van de 

directeur doet er meer toe omdát hij de directeur is. Of: je moet doen wat de leerkracht 

zegt omdát hij de leerkracht is. Deze macht voelt niet prettig aan en laat meestal een 

ontevreden gevoel achter. 

 

Toegekende macht is macht die je krijgt van andere mensen omdat deze mensen vinden 

dat je iets waardevols inbrengt. We luisteren naar de leerkracht als zij vertelt over 

geschiedenis omdat zij veel weet over geschiedenis en boeiend kan vertellen. De 

directeur heeft veel ervaring en weet alles over het onderwerp dus vragen we hem om 

raad. Deze machtspositie voelt heel anders aan.  

 

Gelijkwaardig communiceren betekent geen gebruik maken van toegeëigende macht. 

Elke beslissing draait om de argumenten. Hiërarchische posities zijn niet meer 

doorslaggevend. Voor elke beslissing geldt dan dat je bij jezelf je werkelijke motivatie 

moet onderzoeken en deze moet communiceren. 

 

In onze school kun je bijvoorbeeld zien dat ook de leerkracht of de directeur een vinger 

opsteekt in de schoolvergadering. Als we afspraken over de omgang maken, gelden die 

voor de hele gemeenschap. Dus niet alleen voor de kinderen. In de 

onderzoekscommissie worden ook klachten besproken die kinderen indienen over 

leerkrachten of de directeur. Deze klachten worden even serieus genomen als de 

klachten die leerkrachten indienen over kinderen. Zo ontstaat een gelijkwaardige 

gespreksverhouding. Dat vormt de basis om werkelijk naar elkaar te kunnen luisteren. 
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6.2 Geweldloos communiceren 

“Waarom heb jij die rommel niet opgeruimd?” Wat zeg je daar nu eigenlijk mee? Je had 

die rommel moeten opruimen! Of: ik ben oprecht nieuwsgierig wat de reden is? Of is het 

een uiting van een eigen frustratie: ik wou dat het hier niet zo’n troep was. Meestal is het 

laatste de werkelijke reden. Geweldloos communiceren betekent dat feit zien en 

erkennen. Als je tegen kinderen zegt: “Ik wou dat het niet zo’n troep was hier”, in plaats 

van: “Waarom heb jij je rommel niet opgeruimd”, ontstaat meer bereidheid werkelijk te 

luisteren. Er is dan openheid gecreëerd voor het uitwisselen van behoeftes. Dat komt 

doordat het probleem bij degene blijft die het probleem ervaart. Het probleem wordt 

niet meer geprojecteerd, waardoor de ander zich niet aangevallen hoeft te voelen.  

 

Het is een feit dat er spullen liggen. Voor de één is dat rommel waar irritatie uit kan 

voortkomen. De ander ziet de rommel niet, maar ziet misschien alleen spullen liggen.  

 

Mensen die vanuit openheid behoeftes uitwisselen willen ook graag die behoeftes 

vervuld zien, zowel bij zichzelf als bij de ander. De vraag die dan ontstaat is: “Wat heb jij 

nodig om mij te kunnen helpen met de vervulling van mijn behoefte?” We kunnen ervan 

uit gaan dat mensen altijd het goede willen doen. Als mensen niet het goede doen, komt 

dat meestal voort uit onvermogen en niet uit onwil. Communiceren met deze houding 

creëert bij de ander de bereidheid te luisteren. 

 

Respect  

 

Freddy (12) is boos omdat hij vindt dat anderen zich niet respectvol naar hem gedragen. 

Hij schreeuwt naar de andere kinderen. Freddy krijgt een klacht en die wordt in de 

onderzoekscommissie besproken. We hebben een gesprek met hem over respect. Hij is 

heel boos en verdrietig en begint tegen mij over de respectloosheid van de kinderen, de 

leerkracht en de hele wereld.  

 

“De andere kinderen zeggen dat mijn boog niet mooi is en geloven niet dat ik thuis een 

echte boog heb. Ik zal hem morgen wel meenemen.” Nadat hij zijn boosheid heeft geuit, 

spreken we over verwachtingen. Ik vraag aan hem of hij verwacht dat er respect is in de 

wereld? Freddy zegt dat alleen zijn familie zich respectvol gedraagt naar hem en de rest 

van de wereld niet. Hij had verwacht en gewild dat het wel zo was. Ik vertel hem dat 

mensen niet altijd respectvol met elkaar omgaan. Er is egoïsme en er is oneerlijkheid. 

Mensen oordelen, soms zonder te luisteren.  

 

Ik vraag aan hem wat maakt dat hij daarvan overstuur is en of dat misschien ook 

verbonden is met zijn zelfrespect? Ik vraag aan hem: “Kan het zijn dat jij minder 

zelfrespect hebt en daarom het oordeel van anderen nodig hebt om jezelf goed te voelen?” 

Ik leg hem uit dat het woord respect uit twee delen bestaat: ‘re’ en ‘spect’. Ze betekenen 

‘opnieuw’ en ‘kijken’. Ik vertel hem dat respect voor mij betekent: opnieuw kijken, zonder 

oordeel. Freddy wordt door dit gesprek rustig en de rest van de dag zijn er geen 

problemen meer.  
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6.3 Emoties 

Geweldloos communiceren betekent niet dat je nooit boos mag worden of niet meer 

vanuit emoties kan communiceren. Het betekent wel dat je zonder oordeel 

communiceert. Je beseft voortdurend dat de emotie van jou is en nooit bij die ander 

hoort. Boos worden kan dan ook nooit wezenlijk gericht zijn op de andere persoon. Het 

heeft altijd te maken met jouw onvermogen op het een of ander vlak. Dat onvermogen 

mag er best zijn en ook worden uitgesproken.  

 

 

6.4 Goed en fout 

In veel van onze communicatie ligt een oordeel besloten over wat goed en fout is. Zeker 

naar kinderen toe hebben we een duidelijk beeld van hoe het wel en niet zou moeten. De 

overheid maakt beleid om ieder kind zo hoog mogelijk op te leiden. Basisscholen hebben 

als doel zoveel mogelijk kinderen naar havo of vwo te laten gaan. Zoveel mogelijk 

kinderen moeten met een zo hoog mogelijk diploma van school komen. In veel van onze 

communicatie naar kinderen toe ligt dat doel verpakt als gewenste situatie. Als kinderen 

niet meegaan in het streven naar dat doel, voelen we angst en zit een negatief oordeel 

verpakt in onze communicatie.  

 

Kinderen voelen dat en hebben verschillende reacties daarop. De ‘brave’ kinderen gaan 

hun uiterste best doen om aan deze verwachting te voldoen. Meestal blijven zij ook de 

rest van hun leven proberen te voldoen aan de verwachtingen van anderen. De ‘lastige’ 

kinderen gaan moeilijk doen. Ze willen niet meer, zijn niet gemotiveerd, verlaten de 

school of gaan in het ergste geval het criminele pad op. In het beste geval kiezen deze 

kinderen er later voor bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer te worden. Ze weten zich los 

te maken van verwachtingen en leren voor zichzelf te kiezen. Dat zijn vaak mensen die 

later in hun leven succesvol zijn. In het slechtste geval blijven deze kinderen de rest van 

hun leven boos, omdat ze niet aan de verwachtingen willen voldoen, maar ook niet 

weten hoe ze dan wel moeten leven. Deze kinderen blijven ook als volwassene passief of 

ongemotiveerd.  

 

De groep ‘lastige’ kinderen wordt steeds groter volgens de statistieken van de overheid. 

Voor dit ‘probleem’ is nog geen concrete oplossing gevonden. Misschien moeten we 

stoppen met oordelen over goed en fout? Als we inzien dat oordelen over goed en fout 

slechts een dekmantel is voor onze eigen angsten, bestaan ook geen ‘lastige’ kinderen 

meer. We lossen het probleem dan op in onszelf en projecteren het niet meer op onze 

omgeving. Voor de kinderen levert dat vrijheid op, want nu mogen ze echt leven volgens 

eigen inzicht.  
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7 Democratie 
 

 

Dat democratie leidt tot welzijn is voor iedereen duidelijk. Toch zijn er bijna geen 

scholen die democratisch zijn georganiseerd. Onze school is wel democratisch 

georganiseerd. In de praktijk gebruiken wij vaak de sociocratische vergadervorm. 

Dat is een vorm van democratie, waarbij niet de meeste stemmen doorslaggevend 

zijn, maar het beste argument. En je bepaalt met elkaar wat het beste argument is.  

 

 

7.1 Stemrecht voor kinderen 

De school is georganiseerd in kringen rondom bepaalde thema’s, bijvoorbeeld de 

moestuinkring of de kampkring. Daar worden de besluiten genomen bij ‘consent’. Dat 

betekent dat niemand overwegende bezwaren heeft tegen een besluit. De bezwaren 

moeten worden beargumenteerd. De kinderen met de grootste belangen hebben de 

overtuigendste argumenten.  

 

De belangrijkste kring is de schoolkring. De schoolkring vergadert elke week en bestaat 

uit alle kinderen – ongeacht leeftijd – en alle docenten. Zij geven samen vorm aan de 

school en nemen beslissingen. Denk daarbij aan het creëren van veiligheid door het 

maken van afspraken binnen de school en het handhaven van deze afspraken, het 

bijhouden van de inventaris en het materiaal in de school, het organiseren van uitjes, 

beheren van het schoolbudget en het aannemen van nieuwe docenten. 

 

Elke week is er een schoolvergadering. Daarin worden met elkaar afspraken gemaakt. 

De regels die er zijn, komen voort uit de Nederlandse wet. Daar moet iedereen zich 

gewoon aan houden. Iedereen kan agendapunten indienen. Dat gebeurt schriftelijk. Wij 

noemen dat een motie. Je vult je motie in op een motieformulier en levert dat in bij de 

voorzitter van de vergadering van die week. Meestal is een kind de voorzitter. Elke week 

wordt een nieuwe voorzitter gekozen. Alles is bespreekbaar. Je mag dus elke wens of 

idee op het formulier schijven. Alles wordt serieus besproken, hoe gek je verzoek ook 

lijkt. Als niemand een overwegend bezwaar heeft, wordt de motie een afspraak of regel. 

Die wordt genoteerd in het afsprakenboek.  

 

Het is niet verplicht aanwezig te zijn bij de schoolvergadering. Als je er bent, kun je 

meebeslissen. Ben je er niet? Dan kun je niet meebeslissen, maar moet je je wel houden 

aan de afspraken die zijn gemaakt. Aan het eind van de schoolvergadering wordt 

iedereen bij elkaar geroepen om te luisteren naar de nieuwe afspraken. Dat is wel 

verplicht. Zo kun je nooit zeggen dat je niet op de hoogte was van een nieuwe regel of 

afspraak.  

 

Bij De Vallei werk je op die manier samen aan oplossingen voor concrete situaties. 

Iedereen heeft invloed op wat hem of haar direct aangaat. Kinderen met de grootste 

interesses, inzet en ervaring binnen een bepaald project hebben de meeste invloed. Het 

is dus niet de leeftijd die telt.  
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Dankzij deze manier van werken, leren kinderen veel belangrijke (taal)vaardigheden. 

Luisteren naar elkaar, allerlei vergadertechnieken, argumenteren en bij het onderwerp 

blijven komen allemaal aan bod. Daarnaast worden kinderen bewust gemaakt van 

maatschappelijke structuren, bijvoorbeeld de Nederlandse wet- en regelgeving; op de 

momenten dat ze met voorstellen komen die wettelijk niet zijn toegestaan. Kinderen 

worden op deze manier voorbereid op goed burgerschap.  

 

7.3 De onderzoekskring 

Natuurlijk worden afspraken ook overtreden. Dat is mens en kind eigen. Het blijkt nodig 

een corrigerende structuur te hebben. Wij noemen dat de onderzoekskring. Kinderen 

kunnen een klacht indienen door een formulier in te vullen. Jonge kinderen worden daar 

uiteraard bij geholpen. Regelmatig worden klachten behandeld in de onderzoekskring. 

In de onderzoekskring zit altijd een docent en meestal ook een ander kind. Zij praten 

dan met ‘dader’ en ‘slachtoffer’ van een overtreding, over wat er is gebeurd. Ze 

onderzoeken de toedracht en er kan eventueel een consequentie aan worden 

verbonden.  

 

Er zijn nieuwe kinderen bijgekomen. Ze moeten nog wennen aan onze vorm van 

onderwijs. Sam (9), die nog maar pas op school is, vraagt: “Mogen we hier echt zelf de 

regels bepalen?” “Ja” zeg ik. “Je kunt een motie indienen in de schoolvergadering als je 

bijvoorbeeld een afspraak wilt maken of schrappen.” “Yeah, dan ga ik een motie indienen 

om alle regels af te schaffen.” “Oké, doe dat maar. Als iedereen het ermee eens is, kunnen 

we alle regels afschaffen.”  

 

De motie komt een paar dagen later in de vergadering. Ik ben natuurlijk ook gekomen, 

want als je niet komt mag je niet meebeslissen. Freddy (12) is de voorzitter die dag en 

leest voor dat Sam een motie heeft om alle regels af te schaffen. “Wil je je motie 

toelichten?”, vraagt Freddy. Sam kijkt niet-begrijpend naar mij. “Je mag nu vertellen 

waarom je de motie hebt ingediend en waarom je graag alle regels wilt afschaffen.” “Oh”, 

grijnst Sam, “Nou, ik wil graag alle regels afschaffen, omdat we dan helemaal zelf kunnen 

weten wat we doen.” 

 

Ik steek een vinger op en krijg de beurt van Freddy. “Mag ik jullie dan ook slaan en je 

spullen kapot maken?” Sam kijkt bedenkelijk, “Nou, dat niet. Maar alle andere regels.” “En 

de Nederlandse wet dan, wat nou als we ons daar niet aan houden en de politie komt 

erachter?” Sam denkt duidelijk diep na over deze vragen. “Ik weet wat”, zegt Freddy. “Als 

Sam nou in het afsprakenboek gaat uitzoeken welke regels eigenlijk onzin zijn en weg 

mogen, dan kan hij volgende week een nieuwe motie indienen welke regels weg kunnen en 

welke blijven.” Iedereen is het ermee eens. Ook Sam vindt het een goed plan. Zo kan hij 

grip krijgen op welke afspraken er eigenlijk allemaal zijn en de afspraken die hij echt 

onzin vindt alsnog op de vergadering zetten. 

 

Hij heeft dit plan nooit in de praktijk gebracht, maar sinds die dag kan hij leven met alles 

wat was afgesproken. Omdat hij weet dat hij niet machteloos is. 
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Er is op school bijvoorbeeld een afspraak dat je niet mag slaan. Als een kind toch een 

ander kind slaat, kan een klacht worden ingediend. Het kan zijn dat in de 

onderzoekskring blijkt dat het kind dat deed omdat het werd gepest. Daar wordt dan 

met beide kinderen over gesproken. Er wordt ze gevraagd de schade te herstellen. Het 

kan zijn dat een kind dan bijvoorbeeld als consequentie koekjes moet bakken voor het 

andere kind: om het goed te maken. Voor het overtreden van sommige afspraken zijn 

vaste consequenties, die meteen van kracht worden bij een overtreding. Deze 

overtredingen komen niet in de onderzoekskring. Zo is er bijvoorbeeld een afspraak dat 

je mag rennen in de school. Maar als  je niet uitkijkt en kleine kinderen omver rent, dan 

mag je een week niet meer rennen.  

 

 

Het komt vaak voor dat kinderen vanuit hun emotie een klacht indienen. Met het uiten 

van de emotie op het klachtenformulier wordt al veel lading weggenomen. Kinderen 

kunnen zich op die manier uiten en mogen dat ook altijd doen. Ze hoeven nooit met een 

verongelijkt of onbevredigend gevoel rond te blijven lopen. Het werkt een beetje zoals 

het uiten van je emoties in een dagboek of een onverstuurde brief.  

 

Lang niet alle klachten komen daarom tot werkelijke behandeling. Voor de klachten die 

wel worden behandeld geldt bijna altijd dat ze werkelijk belangrijk zijn. Soms hebben 

kinderen na een tijdje geen zin meer de klacht te behandelen. We gaan ervan uit dat het 

incident dan niet belangrijk genoeg voor ze is om er moeite voor te doen.  

 

Op onze school kunnen kinderen klachten indienen over kinderen en docenten. 

Docenten kunnen klachten indienen over kinderen of over andere docenten. Dat zorgt 

ervoor dat het systeem gelijkwaardig functioneert. Zelfs ouders kunnen een rol spelen.  

“Er is een klacht over jou van Kas”, vertelt een leerkracht me. Ik sta op en loop mee naar 

de onderzoekscommissie. Kas (11) legt uit dat hij het niet eerlijk vindt dat ik hem geen 

leerling-budget meer geef omdat hij de puntenslijper kapot heeft gemaakt. “Hij is 

namelijk helemaal niet kapot gegaan”, legt Kas uit. “Daarom heb ik geen nieuwe 

gehaald.” Kas heeft een paar dagen ervoor stiften in de puntenslijper gestopt. Ik ben van 

mening dat het ding het niet meer doet. We hebben op school de afspraak dat als 

leerlingen spullen van school kapot maken, ze dit van hun eigen budget vergoeden. Isis 

(9), die veel tekent, wordt erbij gehaald als getuige. “Hij is inderdaad niet kapot. Je kunt 

er gewoon punten mee slijpen.” De leerkracht, die op dat moment de 

onderzoekscommissie doet, vraagt: “Is iedereen het ermee eens dat het leerling-budget 

van Kas weer moet worden aangevuld?” Ik wil wel dat Kas afspreekt dat hij geen stiften 

meer slijpt. “Oké’’, zegt Kas. Er wordt consent gegeven en Kas krijgt weer geld. 
 

In een vergadering (met alleen leerkrachten en ouders) brengen twee ouders een 

agendapunt in over het vervoer van de kinderen naar de musea. Ze vinden dat dit vaak 

rommelig en wat ongeorganiseerd verloopt en willen daar meer structuur in zien. De 

ouders stellen voor een excursiecommissie in te stellen, die zich bemoeit met de 

excursies. Alle aanwezigen geven consent. De volgende dag komen de kinderen erachter 

dat een excursiecommissie is geïnstalleerd. Ze dienen een klacht in over de ouders, 

omdat zij vinden dat je niet zomaar, zonder dit in de schoolvergadering te bespreken, 

een commissie mag instellen. 
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7.4 Geld 

Het geld van de school wordt voor een deel beheerd door de kinderen zelf. Zo is er een 

maandelijks budget voor de keuken. Daarvan kunnen we ingrediënten kopen om te 

koken. Daarnaast is er een budget voor projecten. Kinderen die een gezamenlijk project 

willen doen waar geld voor nodig is, kunnen een plan indienen in de schoolkring en geld 

aanvragen voor hun plan. Ook is er een potje voor experts van buiten. Daarmee kunnen 

kinderen externen met speciale talenten uitnodigen om een cursus of workshop te geven 

op school. Ook de aanschaf van nieuw knutselmateriaal wordt met een maandelijks 

budget door de kinderen beheerd. Daarnaast heeft ieder kind een persoonlijk budget 

van elf euro per maand. Ze kunnen dat bijvoorbeeld gebruiken om materiaal aan te 

schaffen waar ze behoefte aan hebben. Sommige kinderen kopen daar bijvoorbeeld 

plantjes van voor hun eigen moestuin. Andere kinderen doen samen en kopen 

bijvoorbeeld extra speelgoed. Als kinderen expres dingen van school kapotmaken, 

moeten ze dat van hun eigen budget vergoeden. Kinderen moeten elke maand een 

kloppende financiële afrekening inleveren om weer geld voor de volgende maand te 

krijgen. Jonge kinderen worden hier weer bij geholpen door een ouder kind. 

 

Dit systeem is even eenvoudig als doeltreffend. Kinderen ervaren verantwoordelijkheid, 

voelen zich echt onderdeel van de gemeenschap en voelen daarmee ook dat ze 

inderdaad beslissingen kunnen en mogen nemen. Daarnaast leren ze allen zonder 

moeite de basisrekenvaardigheden zoals tellen, optellen, aftrekken, delen, 

vermenigvuldigen en werken met kommagetallen. 

Dankzij het rekenen met echt geld krijgt het voor kinderen betekenis. 

  

 

“Het is onze school en niet die van de ouders”, zeggen ze. De twee ouders komen naar de 

klachtencommissie en daar wordt de zaak besproken. Uiteindelijk is de afspraak dat 

ook kinderen in de excursiecommissie zitten. De commissie bestaat nu uit ouders, 

kinderen en een leerkracht. Zo heeft iedereen die belang heeft bij het organiseren van 

excursies iets in te brengen. 
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8 Veiligheid 
 

 

Veiligheid is belangrijk om tot ontwikkeling te komen. Het is ook een onderwerp 

waar we voordurend mee bezig blijven. Dat komt omdat onze school, door de 

vrijheid die kinderen hebben, meer risico’s kent ten aanzien van de veiligheid. 

Behalve de fysieke veiligheid is er ook nog het ‘je veilig voelen’. Daar is op onze 

school veel aandacht voor: een onveilig gevoel staat immers zelfontplooiing in de 

weg.  

 

 

8.1 Een veilige school 

We willen allemaal een zo veilig mogelijke omgeving voor onze kinderen. 

Maatschappelijk gezien is er een trend om elk denkbaar risico te willen uitsluiten. We 

willen daarnaast dat onze kinderen een vol en rijk leven kunnen leiden. Het leven is 

echter niet zonder gevaar. Van het leven kun je gewond raken of zelfs doodgaan. Het is 

altijd weer een grote uitdaging met elkaar te zoeken naar welke risico’s aanvaardbaar 

zijn. Dan moet worden afgewogen wat de waarde is die de activiteit op dat moment 

heeft voor het kind en het risico dat daarbij komt kijken.  

 

Het team van de school is voortdurend bezig deze afweging te maken. Regelmatig wordt 

dat ook samen met de kinderen overdacht. In de schoolvergadering worden 

bijvoorbeeld zaken besproken over het halen van vaardigheidsdiploma’s of over hoe we 

bepaalde projecten die kinderen ondernemen veilig kunnen doen.  

 

8.2 Vaardigheidsdiploma’s 

Vrijheid vereist onder meer verantwoordelijkheid in verband met de veiligheid. Wij 

hebben op school veel mogelijkheden voor verschillende activiteiten. Er is een keuken 

met een keramische kookplaat en een oven, een naaimachine en gereedschap. Kinderen 

moeten daar wel verantwoordelijk mee kunnen omgaan. Daartoe hebben we 

vaardigheidsdiploma's ingesteld. Het is kinderen verboden zonder begeleiding gebruik 

te maken van alle apparaten met een rode of oranje sticker, tenzij ze een diploma voor 

dat apparaat hebben gehaald. Sommige kinderen mogen worden begeleid door andere 

kinderen met een diploma. Dat wordt duidelijk weergegeven op een lijst die bij het 

apparaat hangt. Daarop staat welke kinderen een diploma hebben gehaald en dus 

zelfstandig het apparaat mogen gebruiken. Alle andere kinderen mogen het apparaat 

alleen gebruiken onder begeleiding van een docent.  

 

8.3 Jonge kinderen 

Een vraag die wij ook vaak krijgen is: “Hoe gaat het dan met de jongste kinderen? 

Kunnen zij hun wensen wel kenbaar maken in de schoolvergadering? Durven zij wel om 

hulp te vragen? Is een school met alle leeftijden door elkaar niet te bedreigend voor ze? 

Zijn de jongste kinderen wel in staat om de verantwoordelijkheid voor het eigen leren 

op zich te nemen?” 
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Tot hun vierde jaar kunnen kinderen zelf beslissen hoe en wanneer ze leren. Het ene 

kind leert lopen als hij negen maanden is en het ander met anderhalf jaar. Met praten is 

dat net zo. Niemand hoeft het kind te leren praten of te leren lopen. Dat gebeurt vanzelf. 

Als kinderen daarna naar een traditionele school gaan, komen ze in de kleuterklas en 

vanaf dat moment bepaalt de juf of meester hoe hun dag eruit ziet. Ze gaan meestal eerst 

in de kring en daarna spelen in een van de vooraf georganiseerde speelhoeken: een 

blokkenhoek, een knutselhoek of poppenhoek. Om elf uur wordt er iets gegeten en 

buiten gespeeld. Dat gaat in grote lijnen de hele dag zo door. Hoe ouder het kind wordt, 

hoe meer wordt bepaald door de leerkracht. Het kind krijgt langzamerhand het idee dat 

hij of zij niet zelf verantwoordelijk is voor de indeling van zijn of haar leven en 

leerproces, maar de docent. Als het programma van de docent maar braaf wordt 

gevolgd, komt het wel goed. Kinderen verliezen hun intrinsieke motivatie en hun 

verantwoordelijkheidsgevoel. Als kinderen dan weer ouder worden, krijgen ze de 

verantwoordelijkheid gedeeltelijk terug, bijvoorbeeld in de vorm van weektaken. 

Kinderen moeten dan opnieuw leren hun dag in te delen of planningen te maken. We 

willen dan eigenlijk dat ze de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces weer op 

zich nemen, hoewel we ze dat eerst hebben afgeleerd.  

 

Kinderen, die nooit op traditioneel onderwijs hebben gezeten, hebben altijd zelf hun tijd 

ingedeeld. Ze kennen niet de dwang te presteren. Deze kinderen behouden het gevoel 

dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het eigen leerproces of hun tijdsbesteding. Het valt 

mij op dat kinderen die bij ons op school zitten vanaf hun vierde jaar, zich vrijwel nooit 

vervelen. Kinderen die jarenlang zijn vermaakt, hebben daar veel meer last van. 

Kinderen die bij ons komen vanaf hun vierde leren net zo vanzelfsprekend lezen en 

schrijven en rekenen als ze hebben leren lopen en praten. 

  

Vaak komt dan de opmerking: “Ja, maar vanzelf leren lopen en praten is wellicht 

genetisch vastgelegd. Lezen en rekenen zijn cultuurbepaalde aspecten die je dus niet 

vanzelf leert.” Dat is een onjuiste aanname. Dat bewijst de ontwikkeling met betrekking 

tot computers en internet. Omgaan met computers en internet is net als lezen, schrijven 

en rekenen een cultuurbepaald aspect. Het grootste gedeelte van de huidige 

volwassenen heeft zichzelf geleerd met computers en internet om te gaan, zonder daar 

ooit gedwongen les in te hebben gehad. We hebben het geleerd, omdat we vonden dat 

we het nodig hadden.  

 

Kinderen die vanaf hun vierde bij ons op school onderwijs volgen, ontwikkelen zich in 

een doorlopende lijn en nemen daar vanaf hun geboorte zelf de leiding in. Ze kunnen, 

misschien nog wel als beste, de verantwoordelijkheid nemen voor de eigen 

ontwikkeling. Vaak weten ze zelfs precies te vertellen wat ze op een bepaald moment 

nodig hebben. 

Lies (4) zit net bij ons op school. Alles is nog heel spannend en Lies zit meestal bij mij op 

kantoor. Ze wil de school niet in, maar hangt rond mijn bureau. Soms helpt ze me met 

postzegels plakken of ik zet haar aan een computer naast mij. Ik heb dit al eerder 

meegemaakt met kleuters en weet dat over een paar weken het wenproces voorbij is en 

Lies waarschijnlijk echt de school in gaat. Vanachter mijn bureau bekijkt Lies de in- en 

uitlopende teamleden en kinderen. Als het allemaal heel spannend wordt, wil ze mama 

bellen. Wat natuurlijk mag. 
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Jongste kinderen maken meestal wel een wenperiode door. Een grote school met zoveel 

grote kinderen is in het begin heel spannend en vermoeiend voor ze. In de praktijk komt 

het veel voor dat kinderen van vier jaar regelmatig maar een halve dag meedraaien of 

een dagje thuisblijven om uit te rusten. Dat mag wettelijk ook, want deze kinderen zijn 

nog niet leerplichtig. Regelmatig blijft ook de vader of de moeder nog enige tijd op 

school bij het jonge kind. Sommige kinderen kijken een tijd de kat uit de boom en durven 

in het begin nog geen punten op de agenda te zetten of bijvoorbeeld een klacht in te 

dienen. Dit is echter inherent aan het leerproces en wij vinden zeker niet dat we dat 

moeten voorkomen. Als je nog niet zo zelfverzekerd bent dat je je mond open durft te 

doen of om hulp durft te vragen, dan is dat jouw leerpunt. In het ‘echte leven’ is het ook 

zo dat, als je dat soort dingen niet durft, je gewoon geen gehoor krijgt. Je moet leren je 

staande te houden in het leven en dat is niet erg.  

 

Natuurlijk is het wel zo dat leerkrachten (en vaak ook andere kinderen) het 

gewenningsproces begeleiden. Soms kun je samen met een kind een agendapunt 

indienen of samen een klacht indienen bij de klachtencommissie. De drempel wordt dan 

lager. Als we merken dat kinderen wel hulp willen vragen, maar dat moeilijk vinden of 

niet durven, helpen wij het kind door een gesprek aan te gaan. We proberen er dan 

vragend achter te komen wat het kind wil en hoe we kunnen helpen. We begeleiden dit 

tot de kinderen zelfverzekerd genoeg zijn om het zelf te doen, maar we nemen het 

probleem niet van ze over. Onze school is geen gemakkelijke school. Vrijheid vraagt veel 

zelfstandigheid en een grote verantwoordelijkheid. En dat leren de kinderen bij ons al 

heel jong en heel snel; gewoon omdat ze het nodig hebben.  

 

Kinderen die pas op school zijn (vooral jonge kinderen) worden door de leerkrachten 

extra in de gaten gehouden. We polsen vaker of alles goed gaat en of ze hulp nodig 

hebben. Omdat de oudere kinderen bij ons op school gewend zijn met jongere kinderen 

om te gaan, merk je dat ze zich ook verantwoordelijk voelen voor de jongste kinderen. Al 

snel merken de jongste kinderen dat de oudere kinderen niet bedreigend zijn, maar juist 

een veilige haven en vraagbaak.  

Na een week of twee merk ik dat ze soms de school een stukje inloopt en dan snel weer 

terugkomt. Op een gegeven moment geeft ze aan dat ze van haar eigen budget graag 

een moepioentje wil kopen. Eén van de leerkrachten pakt het op: “Wat is een 

moepioentje?” “Waar je mee kunt bellen”, zegt Lies. “Oh, een mobieltje?” “Waarom denk 

je dat jij dat nodig hebt op school?” “Ik wil mama kunnen bellen en foto’s kunnen 

maken.”  

 

Lies kan motiveren waarom zij voor haar ontwikkeling op school van haar eigen budget 

een mobieltje wil kopen. Samen met een leerkracht zoekt ze uit hoeveel geld er is in haar 

budget en koopt er een. Het telefoontje moet wel op school blijven, want het is materiaal 

voor op school. Wat ze zoekt is veiligheid. Nu kan ze mama bellen en al foto’s makend 

gaat ze de school in. Foto’s maken is voor haar een manier om haar omgeving in kaart 

te brengen. We ontdekken door onder meer deze gang van zaken dat Lies veel 

belangstelling heeft voor technische processen en veel minder belangstelling voor de 

standaard kleuteractiviteiten. Lies gaat met de foto’s aan de slag en ontdekt hoe het 

mobieltje werkt. Daarna zit ze niet meer de hele dag op mijn kantoor en kunnen de 

leerkrachten echt inspringen op haar talenten. 
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8.4 Pesten 

Pesten komt op veel scholen voor. Er wordt meestal veel gedaan om het te voorkomen. 

Er zijn pestprotocollen en er wordt veel informatie gegeven over pesten. Toch blijft het 

een probleem en wordt het meestal niet echt opgelost. Als je kijkt naar de psychologie 

achter pestgedrag zie je dat pesten vaak voortkomt uit onzekerheid bij de pesters. Als je 

iemand anders kleineert, voel je jezelf daardoor beter en groter. Vooral als dit gebeurt in 

een groep. De groep zorgt voor de zekerheid en het pesten van een enkel kind zorgt voor 

meer binding in de groep. Er wordt een gezamenlijke ‘vijand’ gecreëerd.  

 

Eigenlijk spelen bij pesten twee soorten gevoelens een rol die moeten worden 

aangepakt: het gevoel van niet goed genoeg zijn en het gevoel van hetzelfde als een 

ander te moeten zijn. Een kind dat zich zelfverzekerd voelt en verschillen tussen mensen 

ziet als een verrijking en niet als een bedreiging, zal veel minder de neiging hebben te 

pesten.  

 

Bij ons op school zijn kinderen altijd goed genoeg. We kijken niet naar wat je allemaal 

nog niet kan of nog moet leren. Je wordt niet vergeleken met een ander. Vanwege de 

leeftijdsmix zijn kinderen al zo verschillend, dat het geen zin heeft je te vergelijken met 

de rest van de groep. Verschillen zijn er gewoon. Daarnaast hebben wij een 

gelijkwaardig ‘rechtssysteem’, namelijk de onderzoekskring. Daardoor kan elk 

pestgedrag echt worden aangepakt. Het pesten zoals ik hierboven beschreef – een groep 

die structureel één kind of een paar kinderen kleineert – komt bij ons niet voor.  

 

We zien wel dat kinderen die onhandig sociaal gedrag vertonen en daar ook niet op 

aanspreekbaar zijn, soms door de groep worden gecorrigeerd. Zo hebben we eens een 

jongen gehad die steeds tegen andere kinderen zei dat ze niet mochten meespelen. Dat 

kwam regelmatig ter sprake in de onderzoekskring, maar zijn gedrag veranderde niet. 

Hij bleef anderen buitensluiten. Op een gegeven moment kwam er een omslag en sloot 

de groep hem buiten. Dat is op dat moment heel vervelend en deze dingen worden altijd 

uitgebreid besproken in de onderzoekskring. De leerkrachten helpen de kinderen zicht 

te krijgen op hun eigen gedrag en daar iets mee te doen. Als een kind dan toch niet de 

grenzen en wensen van anderen respecteert, krijgt hij of zij dat altijd terug op zijn bord. 

De jongen heeft uiteindelijk geleerd dat anderen buitensluiten niet fijn is. 
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9 Ouders 
 

 

Ouders spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Op onze 

school werken we daarom met de pedagogische driehoek. Dat wil zeggen dat bij 

de opvoeding en begeleiding van kinderen drie partijen evenredig 

vertegenwoordigd zijn: het kind, de ouders en de school. Ouders spelen een 

signalerende rol in de ontwikkeling van het kind. Ze ondersteunen de school. Dat 

moet een bewuste rol zijn. Communicatie met school is essentieel. 

 

 

9.1 Ouder-kind-binding 

De band tussen ouders en kinderen is heel nauw. De verzekering van deze binding 

maakt dat het kind zich veilig kan voelen. Het is met stip de belangrijkste binding die een 

kind in zijn leven aangaat. Het is ook een heel persoonlijke binding. Hoe met ermee 

wordt omgegaan, is de zaak van de ouder en van het kind. Nooit van een 

overheidsinstantie. Taferelen van huilende kleuters, die worden losgehaald van de 

moeder omdat de juf nu eenmaal wil beginnen, kom je bij ons nooit tegen. Ouders en het 

kind bepalen wanneer en hoe deze verbinding losser wordt. Nooit de school. 

 

Je mag als ouder dus net zo lang bij je kind blijven als jij en je kind willen. Een dag, een 

week, een maand, een jaar. De ouders en het kind zijn bepalend, niet de school. Het is 

wel zo dat, als ouders heel lang op school zijn, ze wordt gevraagd zich in de 

schoolvergadering aan de andere kinderen voor te stellen. Je moet als ouder dan 

uitleggen wie je bent en wat je komt doen en of kinderen jou kunnen aanspreken of om 

hulp kunnen vragen.  

 

 

9.2 Ouders in de school 

Ouders komen ’s morgens de school in en drinken regelmatig een kopje koffie of thee 

voor ze hun kind achterlaten. Ouders mogen bij hun kind blijven als ze dit willen. Soms 

is dat vanwege de veilige binding die het kind heeft met de ouder, soms omdat ouders 

gewoon een dagje willen meedraaien om te zien hoe het gaat op school. Ouders geven de 

kinderen soms workshops over diverse onderwerpen. Ze denken mee over de 

ontwikkeling van hun kind en kunnen observaties invullen in het leerlingvolgsysteem. 

Ouders kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de school in de 

oudervergadering en worden gesteund in hun eigen ontwikkeling ten aanzien van het 

Natuurlijk Lerenconcept in de ouderworkshop. Kortom, ouders spelen een bijzonder 

belangrijke en vaak ook intensieve rol in de gemeenschap van de school.  

 

Dat heeft als voordeel dat kinderen zich gemakkelijk en snel veilig voelen en ouders heel 

betrokken zijn. Daarnaast profiteren de kinderen van kennis en vaardigheden die 

ouders voor de school kunnen inzetten. Het nadeel kan zijn dat ouders zich te veel 

bemoeien met het ontwikkelingsproces van de kinderen. Net als de leerkrachten moeten 

ouders ook leren los te laten, om de kinderen hun eigen ontwikkeling te laten 
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organiseren en hun eigen fouten te laten maken. Voor de zelfontplooiing van de 

kinderen is het nodig dat zij hun eigen pad kunnen volgen. 

 

 

9.3 Natuurlijk Leren in de thuissituatie 

Als kinderen een tijd op onze school zitten, horen we vaak van ouders dat er 

veranderingen optreden. Kinderen zijn vrolijker en gaan met meer plezier naar school. 

We horen soms ook dat kinderen mondiger en soms brutaler worden. Ze leren dat hun 

stem telt, maar moeten soms nog leren hoe ze die stem respectvol naar anderen 

gebruiken. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat kinderen ineens voorstellen thuis ook 

een vergadering te houden. We horen ook terug dat kinderen soms grenzen gaan 

uittesten. “Ik mag toch zelf weten wat ik wil.” Bij kinderen die nog nooit op een 

basisschool hebben gezeten, zijn deze veranderingen veel minder zichtbaar. Bij kinderen 

die al meer jaren onderwijs hebben gevolgd en daarna bij ons op school komen, kunnen 

de veranderingen heftig zijn. We zien dat bij deze veranderingen drie fasen.  

 

De eerste fase is de euforie van: eindelijk vrijheid en zelfbeschikking! Kinderen voelen 

zich heel duidelijk beter, zijn heel vrolijk, slapen goed en hebben heel veel zin naar 

school te gaan. Ze kunnen in deze fase ook moe zijn. Er komt tenslotte veel op ze af en ze 

zijn met veel  nieuwe dingen bezig. 

 

De tweede fase is een fase van vertwijfeling. Kinderen en ouders vragen zich af of ze nog 

wel iets leren. Ze worden onrustiger, verkennen grenzen en kunnen zich soms ook 

enorm vervelen. Deze fase noemen we de ‘ontscholingsfase’. Afhankelijk van hoe ver een 

kind van zijn kern is geraakt, kan deze fase enkele maanden tot enkele jaren duren. Het 

valt op dat kinderen die nog niet eerder onderwijs hebben gevolgd deze fase overslaan. 

Ouders, die niet echt geloven in het onderwijsconcept en hun kind bij ons op school 

hebben gedaan omdat het elders vastliep, kiezen in deze fase soms toch weer voor 

traditioneel onderwijs. Het vergt zowel van de leerkracht als van de ouders veel om de 

kinderen adequaat te begeleiden deze fase door te komen. Hoe meer wij als gezamenlijk 

opvoedende volwassenen de kinderen hun eigen verantwoordelijkheid teruggeven, hoe 

sneller dit proces gaat. 

 

De derde fase is de fase van stabiliteit. Kinderen komen uiteindelijk allemaal in deze 

fase. Dan pas kunnen ze de verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces en hun 

functioneren binnen de schoolgemeenschap. Kinderen voelen zich rustig en 

zelfverzekerd. Ze weten wat ze willen en hoe ze dat kunnen bereiken. Dit is ook de fase 

waarin het leren van schoolse vaardigheden in een enorme stroomversnelling kan 

terechtkomen. Waar kinderen in de tweede fase zich soms nog afzetten tegen 

schoolvakken, nemen ze nu in korte tijd heel veel informatie in zich op.  
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10 Resultaten 
 

 

De resultaten van onze school zijn goed. Kinderen stromen allen door naar een 

passende school voor voortgezet onderwijs. Ze leren allemaal rekenen en lezen. 

Bijzonder is dat kinderen zichtbaar zelfstandiger en ondernemender zijn. Maar 

bovenal zijn de resultaten goed omdat alle kinderen bij ons elke dag met plezier 

naar school gaan.  

 

 

10.1 De onderwijsinspectie 

De onderwijsinspectie controleert alle scholen in Nederland. Ze komt regelmatig kijken 

of de scholen voldoen aan de wet op het onderwijs. In zo’n bezoek praten inspecteurs 

met de leerlingen, de leerkrachten en eventueel de ouders. Ze bezoeken lessen om te 

zien of die kwalitatief goed worden gegeven en praten met het bestuur van de school. 

Bovenal letten ze op de resultaten (van toetsen en uitstroom) en het zorgvangnet.  

 

Bij ons op school kijkt de inspectie uitgebreid naar het leerlingvolgsysteem. Behalve de 

eindresultaten laat dat immers ook de tussentijdse resultaten zien. De inspectie 

controleert ook of de leerlingen die ‘zwak’ zijn op een bepaald onderdeel wel voldoende 

worden gezien en voldoende zorg krijgen. Er wordt ook nog gekeken of alle vereiste 

documenten wel op orde zijn. Bij De Vallei is dat allemaal prima in orde. De leerlingen 

stromen allemaal uit naar het voorgezet onderwijs. De resultaten daarin zijn 

bovengemiddeld, de leerlingenzorg en documenten zijn op orde en de leerkrachten 

hebben een pabo-opleiding en geven goede lessen.  

 

Echter, voor ons is dit allemaal de buitenkant. Het raakt niet de kern van ons onderwijs. 

De inspectie controleert niet of een kind met een buitengewoon talent voor bijvoorbeeld 

sport, zang of dans wel wordt opgemerkt en de ruimte en de mogelijkheden krijgt vorm 

te geven aan dat talent. In de wet staat dat kinderen zichtbaar plezier moeten hebben in 

school, maar dat wordt nauwelijks gecontroleerd.  

 

Het hart van de school wordt helaas over het hoofd gezien. Want waar het wezenlijk 

over gaat is over het vuur in jezelf. Waar ligt je passie? Wat zijn je talenten? Het gaat 

over de ruimte krijgen om anders te mogen zijn, om jezelf te mogen zijn. De 

ontwikkeling van het zelfvertrouwen kun je niet toetsen. Geluk valt niet te meten en de 

mate waarin je zin in school hebt kun je niet ‘SMART’ formuleren. Dat zijn zaken die je 

alleen maar kunt voelen. Als het vuur van binnen eenmaal brandt, is leren niet meer te 

stoppen. 

 

 

10.2 Is De Vallei geschikt voor ieder kind? 

Ieder kind kan op onze school een plek vinden. Wij hebben kinderen die op andere 

scholen werden doorverwezen naar het speciaal onderwijs, omdat ze bijvoorbeeld een 

‘leerachterstand’ hadden of een ‘stoornis’ zoals autisme of adhd. We hebben ook 

kinderen die als ‘hoogbegaafd’ zijn getest en heel ‘normale’ kinderen die het ook prima 
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doen in het traditionele onderwijs. Het maakt niet uit wat voor kind het is. Ieder kind is 

verschillend en dat is nou juist de overeenkomst. Omdat ieder kind zijn eigen leerweg 

loopt, hoef je ook niet meer hetzelfde te zijn. 

 

De school past echter niet bij elk gezin, omdat soms de ouders of de omgeving van het 

kind niet zien dat het schoolconcept werkt. Soms zitten mensen vast in oude 

denkpatronen. Als je je kind hier naar school brengt en je verwacht dat het kiest voor 

traditionele leermethoden, merk je dat natuurlijk leren niet op die manier gaat. Je ziet je 

kind dan dagen spelen. Soms leggen ouders of andere familieleden dan druk op het kind 

om toch maar de studieruimte in te lopen en een boek te pakken. Het kind bevindt zich 

dan in twee werelden. Van de school krijgt het de verantwoordelijkheid voor het eigen 

leerproces en in de thuissituatie wordt die verantwoordelijkheid weer afgenomen. Een 

kind raakt daarvan in de war. Wij raden het deze ouders, die hun kinderen niet het 

vertrouwen kunnen geven dat ze zelf weten wat ze nodig hebben, af om hun kind op 

onze school te plaatsen.  

 

De keuze voor onze school is ook een keuze voor een bepaalde levenshouding. Hoe kijk 

je aan tegen leren en ontwikkelen? Hoe ga je om met verantwoordelijkheid en vrijheid? 

Gezinnen die daarin aansluiting zien bij onze school, kunnen hun kind hier inschrijven, 

ongeacht welke bijzondere kenmerken het kind heeft. De school is dus geschikt voor 

ieder kind, maar niet voor elk gezin. 

 

 

Verhalen van ouders 

 

Onze zoon (tien jaar) heeft een motorische handicap en is volledig rolstoelafhankelijk. 

Sinds drie jaar zit hij op basisschool De Vallei in Renkum. Hij gaat zijn eigen, 

persoonlijke leerweg. Hij heeft het gevoel gekregen dat hij een individu is en geleerd 

voor zichzelf te denken en te beslissen. Hij heeft vanuit zichzelf leren lezen en rekenen, 

gewoon omdat hij daarvoor de ruimte kreeg van de school en van ons als ouders. Op 

basisschool De Vallei gaat het niet om in de pas lopen met gemiddelden, zoals in het 

reguliere systeem. Er wordt van alles geleerd, maar er zijn geen groepen en alle 

leeftijden zitten in één mix. Op De Vallei loopt een kind nooit voor of achter; het kind 

leert precies datgene wat het verlangt en aankan. Dat vinden wij de grote kracht van 

dit onderwijs. Intussen zit ook onze jongere zoon (vier jaar) bij zijn broer op school. De 

school staat met zijn onderwijsvorm midden in de samenleving. De kinderen leren 

daardoor geleidelijk hoe die samenleving is, hoe zij daarin kunnen staan en hoe zij die 

willen helpen vormen. Eén manier waarop de kinderen dit doen, is door minstens 

eenmaal per maand een museum of andere instelling te bezoeken die zij zelf uitkiezen. 

Wij merken dat onze kinderen daar heel veel plezier aan beleven. Ze vertellen thuis 

enthousiast wat ze daar hebben gezien.  

 

Het leren gaat op deze school heel natuurlijk, zonder dwang maar niet minder snel. 

Integendeel, vind ik. Een leermoment is bijvoorbeeld dat mijn oudste zoon de rekentafel 

heeft geleerd via de tafelkaart die op school aan de muur hangt. Die tafelkaart was hem 

op een gegeven moment opgevallen en hij begon gewoon te kijken wat erop stond. Zo 

leerde hij de tafels omdat hij er aan toe was. Dankzij deze vrijheden en mogelijkheden 

op school leert hij zonder de dwang van een klassikaal systeem dat hem zou frustreren. 
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10.3 Passend onderwijs voor ieder kind 

Er bestaan verschillende ideeën over wat passend onderwijs nu precies is. Zien we 

passend onderwijs als de beste aansturing van kinderen zodat ze een zo hoog mogelijke 

opleiding afronden? Of zien we passend onderwijs als ruimte voor kinderen om een zo 

passend mogelijke opleiding af te ronden?  

 

Wij willen graag dat kinderen een passende opleiding kunnen doen. We streven naar 

een gelijke waardering voor elk opleidingsniveau. We willen kinderen niet het idee 

geven dat ze minder zijn als ze een ‘lagere’ opleiding doen. Kinderen hoeven niet 

allemaal professor te worden, maar ze mogen wel allemaal trots zijn op wat ze kunnen. 

Passend onderwijs betekent in onze visie: eerst luisteren naar wat een kind nodig heeft 

en dan faciliteiten bieden zodat het kind zijn of haar talenten tot uitdrukking kan 

brengen.  

 

 

10.4 Vervolgonderwijs 

Een vraag die vaak wordt gesteld is: “Hoe zit het dan met het vervolgonderwijs? Sluit dat 

nog wel aan?” 

 

Na De Vallei gaan kinderen naar het vervolgonderwijs. Ze stromen soms door in een 

type onderwijs dat ook vernieuwend is ingericht, maar meestal stromen ze door naar 

regulier vervolgonderwijs. Elke doorstroom is een uniek traject, net zoals ieder kind een 

uniek kind is. Er is geen algemeen beeld te schetsen van hoe dat doorstromen gaat, 

omdat elk pad anders verloopt. Wel vergelijkbaar is dat ieder kind begeleiding krijgt van 

een leerkracht met zijn of haar keuzes. We kijken met het kind en de ouders welke 

school – op dat moment – de beste school is voor dat kind en zorgen er in overleg voor 

dat het kind daar ook heen kan.  

Onze jongste zoon heeft leren schrijven via het toetsenbord. Wij kwamen er achter toen 

hij een e-mail wilde versturen die volstond met letters die hij kon opnoemen. Drie 

maanden later kon hij zijn eigen naam en het alfabet schrijven, omdat hij het gewoon 

heel leuk vond. Hij lachte bij elke letter die hij erbij leerde, omdat hij trots op zichzelf 

was.  

 

Alle kinderen op deze school hebben met elkaar te maken. Ze kunnen dan ook goed 

overleggen, samenwerken en problemen met elkaar oplossen. Tegelijkertijd zijn ze ook 

echte individuen, omdat ze daartoe de vrijheid krijgen. Wij zien hoe al deze kinderen 

op hun eigen manier hun leerweg volgen en vormgeven. Daarom geloven wij dat ieder 

kind dit kan, op zijn of haar eigen manier, met plezier. 

 

Mijn oudste zoon wil over een poosje naar het vwo, om vervolgens voor historicus te 

gaan studeren. Hij hoopt dat De Vallei tegen die tijd ook middelbaar onderwijs biedt. 

Hij ziet de persoonlijke vrijheid in leren als het grote pluspunt dat hij nodig heeft om 

het vwo-diploma te halen. 

 

Eric van Voorst, Arnhem  
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Kinderen ervaren vaak bij terugkomst in het traditionele systeem dat ze meer 

zelfvertrouwen hebben en meer verantwoordelijkheid nemen dan hun leeftijdgenoten. 

Een wijze zei eens: “De weg die je loopt in je leven gaat over rotsige stenen en doornige 

struiken. Je kunt nu twee dingen doen. Je kunt de wereld bekleden met leer of je kunt 

sandalen voor jezelf maken.” Bij ons op school helpen we de kinderen met hun sandalen. 

Zij hebben daar voor de rest van hun leven plezier van, omdat ze in staat zijn 

verantwoordelijkheid te nemen voor elke hobbel die ze tegenkomen. Dus ook als het 

vervolgonderwijs niet zo ingericht is als onze school, hebben de kinderen bij ons de 

gereedschappen ontwikkeld om daar mee om te gaan. Ze hebben bij ons op school 

geleerd voor het leven.  

 

 

10.5 De Vallei en de maatschappij 

Ondanks goede onderwijsresultaten en gelukkige kinderen wordt ons onderwijsconcept 

lang niet altijd begrepen en gewaardeerd. Er is veel media-aandacht voor de 

verschillende vernieuwende vormen van onderwijs en die is vaak negatief.  

 

Ouders met kinderen bij ons op school hebben soms last van de vooroordelen uit hun 

omgeving. Nieuwe mensen die komen kijken zijn, na een bezoek aan onze school, vaak 

heel enthousiast. Toch schrijven ze hun kinderen na zo’n bezoek lang niet altijd in. 

Meestal komt dat doordat ze van anderen te horen krijgen dat het nooit een goede 

school kan zijn. De omgeving, de buurt of de familie oordeelt negatief over onze school, 

zonder dat ze zich hebben verdiept in het concept. Ouders die niet zo sterk in hun 

schoenen staan, durven het oordeel van anderen niet naast zich neer te leggen. Ze kiezen 

liever voor wat ze kennen dan voor iets nieuws. 

 

Om onderwijs anders neer te zetten moeten we een ‘paradigmashift’ maken of ‘kantelen’ 

in onze overtuigingen. Als we dat niet doen, zetten we geen ander onderwijs neer maar 

meer van hetzelfde. Als je naar foto’s kijkt van een klaslokaal uit 1900 en een klaslokaal 

van nu, verschillen ze nauwelijks van elkaar. Scholen die wel iets anders proberen neer 

te zetten, worden onder druk van de overheid, de inspectie of de omgeving uiteindelijk 

weer naar een traditioneel concept gedwongen. Maar de problemen in het onderwijs 

zijn daarmee nog steeds niet verdwenen.  

 

We weten al lang dat onderwijs moet vernieuwen. Vanuit het onderwijsveld komt een 

steeds luidere roep dat het anders moet. De uitvalcijfers van kinderen en het aantal 

kinderen met een indicatie voor speciale zorg nemen schrikbarend toe. In plaats van 

ruimte te geven voor echte vernieuwingen worden maatregelen voorgesteld, die aan het 

bestaande onderwijs schaven, maar de essentie daarvan niet veranderen. Vooral in het 

onderwijs is het heel moeilijk om veranderingen door te voeren, omdat leerkrachten de 

neiging hebben les te geven op de manier waarop ze zelf les hebben gehad. Een echte 

omslag maken is blijkbaar heel lastig en eng.  

 

Toch blijven er steeds weer nieuwe initiatieven ontstaan van mensen die fundamenteel 

ander onderwijs willen neerzetten. Deze ondernemende mensen worden gedreven door 

de behoefte het systeem aan te passen aan onze kinderen en niet de kinderen aan te 

passen aan het systeem. Langzaam wordt een verschuiving zichtbaar in de perceptie van 
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leren en ontwikkelen. Deze verschuiving is het duidelijkst zichtbaar in Israël. De 

democratische school die Yaacov Hecht oprichtte in 1987 had binnen korte tijd 

vierhonderd leerlingen en een wachtlijst van vijfduizend leerlingen. Momenteel draaien 

daar zesentwintig scholen met deze visie op onderwijs. In Europa zijn democratische 

scholen georganiseerd in het Eudec (European Democratic Education Conference). 

Basisschool De Vallei maakt daar onderdeel van uit. Ook wereldwijd is er een enorme 

groei waarneembaar van democratische scholen.  
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11 Inspiratiebronnen 
 

 

Wij worden geïnspireerd door het ‘Natuurlijk Leren concept’ van het Algemeen 

Pedagogisch Studiecentrum (APS), de Sudbury scholen, de Summerhill school en 

heel veel andere scholen, mensen, boeken en de maatschappij. 

 

 

De kinderen van De Vallei 

 

Onze belangrijkste inspiratiebron zijn de kinderen. Door te kijken naar processen van 

groeien en ontwikkelen hebben we de meeste inzichten gekregen.  

 

 

Andere scholen 

 

De Sudbury Valley School 

De Sudbury Valley School is een grote inspiratiebron geweest. Dankzij het lezen van hun 

boeken werden onze eerste kaders doorbroken. De school is opgericht in Massachusetts 

in 1968. Die school heeft als uitgangspunt dat kinderen heel goed in staat zijn hun eigen 

leven vorm te geven als ze de vrijheid krijgen dat op hun manier te doen. Er zijn geen 

klassen, geen vakken, geen toetsen, geen rapporten. De school telt zo'n tweehonderd 

kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar. Intussen zijn er al 36 Sudbury Valley 

scholen en startup-groepen over de hele wereld, onder meer in Australië, Finland, 

Denemarken en Duitsland. Van de vele boeken die over Sudbury zijn geschreven, is een 

compilatie samengesteld en vertaald in het Nederlands: ‘De vrijheid van de Sudbury 

Valley School’ 

Een uitgave van Astarte, ISBN 9080736821. 

 

De Ruimte, Soest 

De Ruimte is een democratische school voor kinderen van vier tot achttien jaar. Op deze 

democratische school wordt het onderwijs ingericht door de studenten, in 

samenwerking met de begeleiders en docenten. Aan de hand van activiteiten die je 

onderneemt ontwikkel je inzicht, kennis en vaardigheden en leer je alles dat je nodig 

hebt en belangrijk vindt. Daarbij loopt het basisonderwijs vanzelf over in het voortgezet 

onderwijs. Je hoeft niet naar een andere school als je twaalf jaar bent. 

 

De democratische school in Hadera, Israel  

De democratische school in Hadera is in 1987 opgezet door Yaacov Hecht. Er zitten zo’n 

vierhonderd studenten op in de leeftijd van vier tot achttien jaar. Het is de grootste van 

de vijfentwintig democratische scholen in Israël. De school wordt geleid door het 

schoolparlement dat elke week vergadert. De studenten, leerkrachten en ouders hebben 

een gelijke stem. Studenten zijn vrij te beslissen of ze lessen volgen of hun tijd besteden 

aan andere activiteiten zoals muziek, sport, kunst, computeren, lezen, praten of niks 

doen. Het boek ‘Democratic Education, the beginning of a story’ is geschreven door 

Yaacov Hecht en te bestellen via zijn website: 

 www.educationrevolution.org/yaacov.html. 
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De Summerhill School in Engeland 

De Summerhill school laat kinderen hun eigen leerweg bepalen, los van enige inmenging 

of beoordeling door volwassenen. De ervaringen leren ook daar dat vrijheid van keuze 

voor ieder individu een helende werking heeft op de vorming van een persoonlijkheid 

en de groei naar de volwassenheid. Het boek ‘Summerhill, A Free Range Childhood’ 

geschreven door Matthew Appleton is te bestellen via Amazon en is ook vertaald in het 

Nederlands: Jeugd in Vrijheid, ISBN 9077423206.  

 

De Pestalozzi school in Equador 

Rebeca en Mauricio Wild runnen de Pestalozzi school in Equador, waar kinderen in 

vrijheid mogen leren. Deze school werd door Rebeca en haar man in 1977 in Ecuador 

opgericht en trekt intussen belangstelling vanuit de hele wereld. Over hun ervaringen 

met deze school heeft Rebeca Wild ‘In Vrijheid Leren’ geschreven. Uitgave van Altamira, 

1986, ISBN 9069632780 (dit boek is helaas niet meer te bestellen). 

 

Respecteer de individuele aard van het kind en bied ruimte voor de eigen ontwikkeling. 

Laat kinderen zelf initiatieven nemen, fouten maken, in vrijheid leven en opgroeien. Het 

zijn de centrale begrippen in de opvoedingsvisie van Rebeca Wild. Respect voor de 

eigenheid van het kind is noodzakelijk om het de mogelijkheid te geven zich weer van 

binnenuit te ontwikkelen en zich daarbij gelukkig te voelen. Hoe zo'n opvoeding en 

opleiding er uit ziet vertelt Rebeca Wild met veel voorbeelden uit de school in ‘Kwaliteit 

van leven voor kinderen en andere mensen’. Uitgave van SWP-uitgeverij 2002, ISBN 

9066654481. 

 

 

Boeken 

 

Luisteren naar Kinderen, Thomas Gordon 

De Amerikaanse psycholoog dr. Thomas Gordon, geconfronteerd met stoornissen in de 

ouder-kindrelatie, tienerrebellie, jeugdcriminaliteit, zocht de kern van deze problemen 

op. De methode die hij ontwikkelde en in de praktijk langdurig toetste, is in de 

vakkringen terecht ‘revolutionair’ genoemd, omdat Gordon er in slaagt de oude 

controverse te doorbreken tussen het gezag van de ouders en de vrijheid en 

zelfstandigheid die het kind wenst. Gordon slaat een brug waar beide partijen elkaar 

kunnen ontmoeten, zonder hun gezicht te verliezen. De bereidheid tot toenadering – tot 

luisteren – herstelt het natuurlijke wederzijdse respect. Dit boek is een handleiding en 

geeft nuttig studiemateriaal. Het is bestemd voor alle opvoeders die inzien dat ook zij 

feilbaar zijn en daar – ter overbrugging van de generatiekloof – actief iets aan willen 

doen. Uitgave van Elsevier-Amsterdam/Brussel, ISBN 9010016153. 

 

Geweldloze communicatie, Marshall B. Rosenberg 

Volgens de Amerikaanse klinisch psycholoog Marshall B. Rosenberg is de manier waarop 

we  communiceren – meestal onbedoeld – gewelddadiger dan we beseffen, omdat de 

uitdrukkingen die we gebruiken vaak nodeloos beschuldigend zijn. Hij laat aan de hand 

van sprekende voorbeelden zien dat het ook anders kan. Uitgave van Lemniscaat, ISBN 

9056378546. 

 

Meervoudige intelligentie, Howard Gardner  



Leren? Natuurlijk! 

Howard Garder is hoogleraar aan Harvard en de Boston University School of Medicine, 

die in duidelijke taal een boek heeft geschreven om persoonlijke kwaliteiten beter te 

kunnen begrijpen en benutten. Intelligentie betekent volgens Gardner: de bekwaamheid 

om te leren, om problemen op te lossen. Dat kan volgens hem op verschillende (dus 

meervoudige) manieren. Dat betekent dat je op sommige manieren intelligenter bent 

dan op andere. Het idee dat er meer vormen van intelligentie bestaan is in het verleden 

ook door andere psychologen verdedigd, zoals Thurstone, Guilford, Cattell en Sternberg. 

Het is echter door Gardner het verst doorgevoerd, omdat hij ook niet-cognitieve 

vaardigheden zoals motorische handigheid en muzikaliteit rekent tot subvormen van 

intelligentie. 

 

Wetenschappelijk onderzoek door Prof. Sugata Mitra 

Gepubliceerd in: Australasian Journal of Educational Technology 2005,  Acquisition of 

computing literacy on shared public computers: Children and the ‘hole in the wall’. 

 

How the brain learns, David Sousa 

David Sousa werkt als internationale adviseur in educatieve neurowetenschappen. Zijn 

boeken beschrijven huidig hersenonderzoek. In ‘How the brain learns’ beschrijft hij 

onder meer de leerpiramide. Het boek is geschreven in het Engels en nog niet vertaald. 

Uitgave van Corwin press, ISBN: 1412936616.  

 

 

Onderwijsorganisaties 

 

NIVOZ: Zin in leren – Luc Stevens 

Luc Stevens, emeritus-hoogleraar orthopedagogiek, heeft veel betekend op het gebied 

van onderwijsvernieuwing. Ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar 

Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht gaf hij op 20 juni 2002 een college met als 

titel ‘Zin in leren’. Stevens gaat in op tendensen in het onderwijs, die de motivatie bij 

docenten en leerlingen ondermijnen. Uitgave van: Garant 2002, ISBN 9044112872 (deze 

brochure is helaas niet meer te bestellen).  

 

Eerder schreef hij het opstel ‘Overdenken en Doen’. Een pedagogische bijdrage aan 

adaptief onderwijs. Uitgave van PMPO 1997 (deze brochure is helaas niet meer te 

bestellen).  

 

In maart van 2003 richtte hij samen met een aantal geestverwanten de stichting 

Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken (NIVOZ) op. Deze stichting 

wil bewerkstelligen dat het onderwijs verandert van aanbodgericht naar vraaggericht. 

Het onderwijssysteem is volgens Luc Stevens nu veel te uniform: “We moeten toe naar 

zelfverantwoordelijkheid, eigen initiatief. Daarbij moet het onderwijs aansluiten.” 

 

APS: Koop een auto op de sloop – Paradigmashift in het onderwijs, Alex van Emst 

Het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) houdt zich bezig met Natuurlijk Leren. 

Een van hun kernactiviteiten, ‘herontwerpen van onderwijs’, richt zich op betekenisvol 

leren. In de wandelgangen wordt dit ook wel ‘Natuurlijk Leren’ of ‘Paradigma B’ 

genoemd. Vanuit de praktijk is een boekje geschreven: ‘Koop een auto op de sloop’. Dit 

boekje geeft helder weer hoe het komt dat veranderingen in het onderwijs, moeizaam 
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(zijn) verlopen, maar ook hoe leren nu kan plaatshebben. Het APS heeft op een aantal 

ROC’s herontwerpen van leren begeleid. Uitgave van APS 1998. 

 

APS: De geur van koekjes – Sociaal constructivisme in de praktijk, Maria Janssen 

Sociaal constructivisme, een gevestigde theorie over hoe het leren plaatsheeft, is de 

wetenschappelijk basis van onder meer Natuurlijk Leren. In ‘De geur van koekjes’ wordt 

deze theorie behandeld en inzichtelijk gemaakt met praktijkvoorbeelden. Een 

inspirerend boekje dat lekker leest en je ogen kan openen over hoe natuurlijk leren in 

elkaar zit. 

 

 

 


