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De grenzen opzoeken  
of de grenzen bepalen?

Doorgaans munten onderwijs en zorg niet uit in uitersten van stellingna-
me. ‘We’ zijn voortdurend op zoek naar de werkbare, gulden middenweg. 
Dit in tegenstelling tot de leerlingen; die willen nog wel eens de grenzen 
opzoeken. Daar moet je als leraar zorgvuldig mee omgaan. Evenwicht zien 
te vinden in ‘toestaan’ en in ‘afkappen’. ‘Orde-expert’ Veronica Weusten 
vertelt in dit nummer hoe je je gezag kunt uitoefenen zonder het af te 
dwingen. Ze schreef er een boek over en ontwikkelde een spel. Een spel 
dat het functioneren van leraren op een verfrissende manier bespreek-
baar maakt. 

In het onderwijs zijn we voortdurend op zoek naar mogelijkheden om 
ons onderwijs te verbeteren. In de opleiding tot onderwijsgevende wor-
den daarin voortdurend de grenzen verkend. Ino de Groot is zo’n oplei-
der. In een (on)navolgbaar creatief gedachtenproces zet hij ons aan het 
denken. Zijn conclusie ‘creatievelingen zijn broodnodig’ biedt ruimte om als 
leraar te beseffen dat er in het onderwijsambacht vele keuzes te maken 
zijn. Dat maakt het vak juist zo leuk. 

In het onderwijs worden dagelijks talenten ontwikkeld. De Lange, 
Tolsma en Wolbers stellen vast dat getalenteerde individuen dankzij het 
onderwijs verder komen dan voorheen, maar sociale herkomst speelt ook 
een rol. Wie kan rekenen op economische, culturele en sociale hulpbron-
nen van ouders heeft daar nog steeds profijt van. Daarom mogen school 
en onderwijsbeleid de impact van gratis schoolboeken of hulp bij huis-
werk niet onderschatten als ze gelijke kansen voor alle kinderen willen 
garanderen.

Het Activerende Directe Instructiemodel (ADIM) biedt handreikin-
gen om leerlingen die zeer moeilijk leren te ondersteunen. ADIM spreekt 
daarbij de metacognitieve vaardigheden bij leerlingen aan. Cordang en Vis-
ser deden er onderzoek naar en stelden vast dat het model mogelijkheden 
biedt om af te stemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van moeilijk 
lerende kinderen. 

Om ieder zoveel mogelijk te laten deelnemen, is samenwerken van 
groot belang. Wat geldt in de volwassenenwereld geldt evenzeer in de klas. 
Of beter: omdat we weten dat samenwerken leidt tot mooiere resultaten 
en tot ontplooiing van ieders talent, zullen we dat op school moeten le-
ren. En dan bij voorkeur op een leuke en vanzelfsprekende manier. Debbie 
Huijden zet de mogelijkheden tot coöperatief leren nog eens op een rijtje.

Meertaligheid is in het Europa van nu een actueel gegeven. Meedoen 
is letterlijk een woordje meepraten; ook als je van verre komt. Linda van 
Giersbergen keek naar de behoeften van leerkrachten om hier zo goed mo-
gelijk mee om te gaan.
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