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CHILDREN 
MUST BE TAUGHT 

HOW TO THINK, 
NOT WHAT 
TO THINK. 
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Jaren geleden had ik niet kunnen voorspellen dat 
ik het vandaag nodig zou vinden dit thema binnen 
het Nederlandse onderwijs te bespreken. Ik ging 
er van uit dat we (lees: onderwijskundigen in alle 
soorten en maten) absoluut wisten en begrepen dat 
iedereen verschillend is en dat elke interventie die 
met leren gepaard gaat daar vanzelfsprekend op 
aansluit. Anders ‘leert’ de mens immers niet. En is 
dat niet waar het onderwijs over moet gaan? Over 
leren leren. Zodat je er je hele leven iets aan hebt. 

Deze aanname bleek genuanceerder dan ik dacht. 
Wat ik vanzelfsprekend vond, was voor anderen 
een uitzondering of een opgave. Tijdens sessies 
op scholen bleek steeds weer dat men bleef haken 
bij leerniveaus zodra er over ‘differentiëren’ werd 
gesproken. Dit boekje is gemaakt om daar in ieder 
geval een nieuw bewustzijn aan toe te voegen. 
En om daarnaast gefaseerd en laagdrempelig de 
huidige maatschappij, onze persoonlijkheid en 
processen te leren integreren met die verdomde 
waan van de dag en de belevingswereld van een 
nieuwe generatie. 

Het kwam tot stand dankzij verschillende mensen 
en een variërende loop van omstandigheden, zoals 
de meeste zaken in het leven. Sinds 2013 zie ik 
jaarlijks veel verschillende onderwijsinstellingen - 
door een paar uur per week interim docent te zijn,  In
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door lezingen of trainingen in het onderwijs te 
geven. En ooit had ik eigen groepen in po, so en vso. 
De ervaring is er dus, al ligt mijn focus tegenwoordig 
bij bredere processen die zich met name buiten het 
onderwijs afspelen. 

Je kunt dit boek op verschillende manieren 
gebruiken. De meest logische is om je eigen  
manier te kiezen. Je komt in het boek suggesties 
tegen waardoor je zelf inspirerend en experimen-
terend aan de slag kan. In de KANTLIJN vind je 
verwijzingen naar anderen. Omdat er ook mensen 
zijn die graag structuren volgen, kan je tevens het 
lineaire proces volgen van de eerste tot de laatste 
bladzijde. Roept alles dat je ontdekt weerstand op? 
Fijn! Dan wil ik je vragen niet te stoppen, maar je-
zelf juist de vraag te stellen waar de schoen wringt. 
Dit is vermoedelijk stom om te doen. Dat begrijp ik 
als geen ander. Maar probeer het, onderzoek het en 
bespreek. Want hoe kom je er anders achter wat je 
eigen visie is? Veel inspiratie gewenst!
 
Annette Dölle.
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Een wonderlijke titel, is het niet? Als dingen logisch 
lijken, maar ingewikkeld blijken, dan loont het soms 
om ze even om te keren. Ik doe dit regelmatig met 
vraagstukken. Even vanaf de andere kant er naar 
kijken en opnieuw ontdekken waar je zelf staat: pas 
dan wordt de absurditeit zichtbaar. Dus bij deze: 
waarom zouden we binnen onze lessen eigenlijk 
differentiëren? Als iets werkt, dan werkt het toch? 
Waarschijnlijk omdat we ook niet elke dag hetzelfde 
gerecht willen eten. Variatie van spijs doet eten. 
Variatie in aanbod doet leren. 

Differentiëren in het onderwijs betekent voor mij 
niet dat je ingewikkelde constructies met veertien 
leerniveaus moet bedenken. Het is een simpel 
‘Iedereen zien voor wie hij of zij is, op dit unieke 
moment. En daarnaar handelen’. Persoonlijk vind ik 
dit zo logisch dat het me meestal niet eens meer 
opvalt. Maar, natuurlijk ben ook ik wel eens moe. 
Doet niemand wat ik gevraagd heb, praten er twintig 
pubers door elkaar, ligt er een te hoge stapel werk 
op me te wachten, zijn er ouders die verhaal komen 
halen, leerlingen die verhalen komen brengen en 
is de teamleider vergeten dat ik ook een mening 
heb. En ja, dan wil ik de groep heel graag gewoon 
zelfstandig laten werken, klassikaal frontaal en 
vooral stilte in het lokaal. Deze wisselwerking is 
het immer durende lot van de docent. Ik ga er geen 
doekjes om winden. 1.
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En toch. Toch zijn er mogelijkheden om hierin 
dicht bij jezelf te blijven en tegelijk het collectief 
van jou en de groep te erkennen. De interventies 
komen verder in dit boekje uitgebreid aan bod. 
Een belangrijk element om het al makkelijker te 
maken is het talent erkennen van je collegae. 
Samen juichen en ontwikkelen, zodat er verschil 
tussen elkaar mag bestaan. Onverschilligheid is de 
doodsteek voor elk team. Maar daar ligt nou net de 
crux. Want op het moment dat mensen ‘overvraagd’ 
worden, reageren ze elk op hun eigen manier. De 
één trekt zich terug, de ander valt verbaal uit en 
een derde zoekt het koffieapparaat, om tegen een 
toevallige passant zijn beklag over alles te kunnen 
doen. Sommige mensen worden defensief als ze 
uitgenodigd worden om initiatief te tonen, of zijn 
zo erg met zichzelf bezig dat ze vergeten om ook 
naar de ander te kijken. Als team even vertragen 
en ruimte nemen voor de diversiteit (en dus het 
onderscheidend talent!) in de groep, levert op de 
langere termijn veel ruimte op om dit ook in je 
lessen dit toe te passen. Als een team docenten 
niet loopt, kan je er vanuit gaan dat dit regelrecht 
zijn effect heeft op de kwaliteit en samenhang in de 
lessen. 

Om de situatie nog explicieter te maken, besloot 
ik om via sociale media een oproep te doen en 
volwassenen te vragen wát het op lange termijn 

‘Besproei de Planten, Niet 
het Onkruid’ - F. Peacock 
is een boekje waarin op 
geniale wijze een blik 
wordt geworpen vanuit 
de oplossingsgerichte 
communicatie. 
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met ze gedaan had als ze niet gezien waren in de 
lessen op school. Wat het met hun hoofd en hart 
had gedaan op de lange termijn. De uitkomst is 
schokkend te noemen:

“Dan was ik al aan het einde van het boek en de klas 
bij bladzijde 5. Helemaal gek werd ik dan. Als ik klaar 
was mocht ik strips lezen. Alle strips 20 keer gelezen 
in een jaar. Ze dachten meestal dat ik slecht oplette 
omdat ik in mijn eigen hoofd interessantere dingen 
aan het beleven was. Ik denk dat ik later in studies 
slechter heb gepresteerd omdat ik eigenlijk niet heb 
leren genieten van leren.”

“Het sociale aspect van school hield me op de 
been. Lessen of leermethoden daar had ik niets 
mee. Het heilig moeten volgen van het pad 
wat een ander uitgestippeld had, lesrooster, 
huiswerk etc. voelde als niet Inspirerend en na 
6 jaar mavo en 1,5 mbo ben ik ermee gestopt en 
het leven ingestapt.”

“Ik ging naar de havo maar dacht dat ik 
dat eigenlijk helemaal niet kon. Dat is lang 
zo gebleven. Kennelijk kan je dus behoorlijk 
gaan onderpresteren wanneer er onvoldoende 
aandacht is voor de persoon.”
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IEMAND ZIEN 
BEGINT MET  

JEZELF TE ZIEN.



Diversiteit & Differentiatie

“Zelf heb ik veel ervaring met scholen waar ‘one 
size fits all’-onderwijs gegeven werd en alleen 
achterblijvers extra aandacht kregen. Gevolgen 
waren dat ik van een vreselijk leergierig kind, 
veranderde in iemand die een hekel had aan leren 
en aan lezen (alle boeken die ik wel leuk vond 
‘waren niks voor iemand van mijn leeftijd’)”

“Ik heb mavo gedaan en vaak ervaren dat 
docenten er vanuit gingen dat het niks met me 
zou worden. Ik moest in die tijd echt nog leren 
hoe ik moest leren en werd steeds faalangstiger. 
Ik heb mezelf op de Mavo leren leren. Ik heb op 
de universiteit nog nooit een hertentamen hoeven 
doen, ook niet in statistiek, terwijl ik wiskunde in 
mavo 3 heb laten vallen. Ergens is dus niet gezien 
wat ik wel kon.”

Schokkende lange termijn effecten heeft het, als 
je stelselmatig niet gezien wordt voor wie je bent. 
Eén van de eerste en meest waardevolle lessen 
die ik hierover leerde was op  PABO ‘De Eekhorst’. 
Een school voor vernieuwingsonderwijs: Je moet 
jezelf kennen, voor je gemachtigd bent iets over 
een ander te zeggen. Dit inzicht dank ik aan dhr. 
Ad Boes, pedagogiek docent. Er is sinds 1994 geen 
dag geweest dat ik voor een groep stond en deze 
context niet mee nam. Als je jezelf kan ‘zien’ in het 
moment, sta je open om onbevooroordeeld naar een 
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ander te kijken. Een belangrijke vaardigheid van 
een goede docent. De les gaat níet over jou, maar 
over het geheel (waar jij wel deel van uit maakt)  
dat je op dat moment vorm geeft met tientallen 
jongeren. Ik merk dat als leerlingen zich gezien 
voelen, ze coöperatiever zijn, zich ontspannen 
en er ruimte  voor cognitieve ontwikkeling en 
vaardigheidstraining ontstaat. Hierdoor hoef ik 
minder streng op te treden. En zo houd iedereen 
meer energie over. Win-win-win. Jezelf ‘zien’ 
gaat uiteraard niet over één nacht ijs - het is een 
ontwikkelingsproces waarbinnen je meerdere 
malen uit de bocht vliegt. Dat daar te weinig 
maatschappelijk applaus voor is, is een feit. Maar 
dat betekent niet dat je toe moet geven aan het ‘ach-
ik-zit-mijn-jaren-wel-uit-syndroom.’ en wachten tot 
de wereld om jou draait. 

ZIE JEZELF. Wees eerlijk over wie je op dit moment 
bent en wat je nodig hebt. Zo ben ik bijvoorbeeld 
zelf nogal pragmatisch aangelegd.  Sinds ik dat 
erken is mijn leven een stuk gezelliger geworden. Ik 
ben een harde werker en enthousiaste aanpakker, 
maar enkel op momenten dat ik het nut ervan in zie. 
‘Gelukkige leerlingen’ vind ik extreem nuttig (zowel 
voor mezelf als voor de wereld), dus doe ik er alles 
aan om dat voor elkaar te krijgen. De wijsheid van 
dhr. Boes in 1994 was daardoor voor mij persoonlijk 
erg bruikbaar. Ik weet zeker dat 80% van mijn 
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medestudenten dit anders geframed hebben of niet 
eens geregistreerd. We onthouden allemaal enkel 
wat we op dat moment zelf nodig hebben. 

Echter. Het vraagt veel meer dan alleen een inzicht 
om het daarna ook om te kunnen zetten naar 
gedrag en te kunnen implementeren in je handelen: 
Het begint bij Eerlijkheid. Je kan niet èn jezelf 
kennen en liegen. Dat is water naar de zee dragen. 
Buitengewoon onpraktisch. Vervolgens moet je er 
een portie Zelfreflectie aan toevoegen. Een gesprek 
dat altijddurend is. Zelfreflectie is namelijk nooit 
klaar. Om het leuk te houden voor jezelf, helpt het 
om Nieuwsgierig te zijn. Naar jezelf en naar de 
wereld om je heen. Door nooit genoegen te nemen 
met dat wat je niet begrijpt. Als je persoonlijke 
ontwikkeling een avontuur wordt om jezelf mee 
te optimaliseren, zonder dat je je daar emotioneel 
door laat belemmeren, dan is zelfreflectie werkelijk 
een feest. En dit voor elkaar krijgen ontwikkel je 
door vooral Nuchter te blijven.

Nuchterheid is een karaktertrek die we in Nederland 
absoluut niet mogen verwarren met gevoelloosheid, 
iets dat wezenlijk anders is. Nuchterheid omschrijf 
ik als het behouden van een gezonde blik over 
de zwaarte-der-dingen. Je voelt absoluut iets, je 
registreert en je deelt (Ja, heus. Een potje huilen 
is soms heel gezond). Gevoel en empathie zijn van 

Zie jezelf. Wees eerlijk. 
Nieuwsgierig. Nuchter. 
En….? Welke vaardigheden 
heb je nodig om de docent 
te zijn die al in je zit, maar 
niet altijd de ruimte heeft?
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belang voor een eerlijk contact, maar de verhouding 
tussen de situatie en de zwaarte van het gevoel 
kunnen inschatten hoort daar absoluut ook bij. Dit 
vergt nuchterheid, waarbij je intuïtief en empatisch 
te werk gaat. Om dit te leren is het bevragen van 
jezelf een handige truck. Een voorbeeld: Rouwen 
om het verlies van iemand, van je baan, van je 
niet uitgekomen dromen is heel normaal en zelfs 
belangrijk om te doen. Maar rouw kent fases. Net 
zoals vreugde. Niets is blijvend, vooral gevoel niet. 
En om dit reflecterend te kunnen bekijken, heb je dus 
die nuchterheid nodig. Het erkennen. Het laten zijn. 
Er tijd voor nemen. En nieuwe ervaringen opdoen. 

Om een ander te zien moet je jezelf dus kunnen 
zien. Als eerste. We besteden hier op scholen bar 
weinig aandacht aan. Vanaf 2006 ben ik daarom gaan 
experimenteren met transparante communicatie 
op alle plekken waar ik werkte. Ik wilde tevens het 
gebrek aan erkenning van boven (lees: overheid) 
ondervangen en indiscretie voorkomen. Op dat 
moment trainde ik ex-gedetineerde LVG jonge 
mannen. Een andere werkwijze dan ultieme 
eerlijkheid was er niet. Achteraf bekeken heeft 
me dit ook op persoonlijk vlak verrijkt. Een 
differentiërende interventie zit absoluut niet altijd 
in de werkvorm, maar kan ook een attitude keuze 
zijn. Hier kom ik later op terug.
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Begin schooljaar 2016-2017 downloadde ik de app 
‘Pokemon Go’. Ik was rijkelijk laat, want de hype 
was al bijna weer over. Inmiddels ben ik veel levels 
verder, heb nieuwe dingen geleerd, een verrijkte 
relatie met jongeren om me heen en ik deed bakken 
inspiratie op. En dat allemaal dankzij een spelletje! 
Belangrijk hierin is te weten dat ik een groot 
voorstander ben van analoog werken: Schrijven 
is goed voor de fijne motoriek, er is aangetoond 
dat lezen uit een boek rustiger is voor de ogen en 
bovendien weet niemand wat al die straling op 
lange termijn gaat doen. Maar. Het zou idioot zijn 
om te ontkennen dat er steeds meer digitalisering 
is en dat dat ook kansen biedt. Digitalisering is 
uiterst functioneel en behulpzaam. Het heeft 
gebruiksmogelijkheden die ons juist tijd besparen, 
zodat we kunnen experimenteren met werkvormen 
in plaats van dagen lang achter de computer de 
administratie te hoeven doen. 

Alleen één klein dingetje maakt het verwarrend: 
Waar begin je in hemelsnaam? De maatschap-
pelijke veranderingen gaan zo snel. Zo dacht 
ik ook over Pokemon: ‘Een hype en vast zo weer 
voorbij’. Ik vind het niet nodig om me in elke 
hype te storten. Vroeger deed ik ook niet met elk 
stickerboek mee, dus waarom nu dan wel? Een 
flauwekul argument natuurlijk, zeker als je met 
jongeren werkt. ‘Jongens, ik heb jullie hulp nodig’2.

 D
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vertelde ik een aantal VMBO leerlingen, die 
verwonderd mijn betoog aanhoorden. Ongeveer de 
helft speelt Pokemon en tot mijn grote verrassing 
kijken ze er behoorlijk genuanceerd tegen aan. Ik 
leerde veel die dag. En... zij ook. 

We kunnen niet meer om deze ontwikkelingen 
heen en je moet onder een steen gelegen hebben, 
wil je de transformaties gemist hebben. Zelfs NPO 
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maakt programma’s met ‘het tweede scherm’ waar 
ze optimistisch de computer mee bedoelen (ik vraag 
me trouwens af wanneer de televisie het tweede 
scherm wordt). Talloze schrijvers werpen een blik op 
die transformerende werkelijkheid waarin we wonen, 
want in essentie is het namelijk een uiterst boeiend 
verhaal. Laten we het eens doorlopen, bekeken vanuit 
communicatie middelen. Middelen waar we in de 
school dagelijks mee te maken hebben. 

Het drukken van tekens begon al in Mesopotamië. 
Vanaf 1000 na Chr. ontwikkelde men boeken met 
zgn. ‘blokdruk’. Dit deed men op een houtblok, 
een zwaar en intensief proces. Daarna volgde de 
‘letterdruk’ met papier. Langzaam werden verhalen 
op papier steeds vaker geproduceerd. Het grote 
voordeel? Je had de verteller niet meer nodig  
om een verhaal over te dragen. Geniaal!

Als we een sprong in de tijd maken en het drukwerk 
loslaten, komen we vanaf de 20ste eeuw de 
elektrische typmachine tegen, in 1907 werd het 
kopieerapparaat ontworpen, gevolgd door de inkjet-
printer (weet u het nog?), de laserprinter en 3D printer. 
De afgelopen dertig jaar communiceren we via 
mobiele telefoons waarmee we tegenwoordig ook  
verhalen kunnen schrijven. Dit doen we via mail  
en steeds vaker via het doorsturen van foto’s in 
social media (instagram en snapchat). 

Wist je dat met de juiste 
techniek 0,3% van de 
Sahara heel Europa van 
stroom kan voorzien? Op 
www.wistjedatje.com 
vind je meer van dit soort 
technische feitjes.
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EEN HERNIEUWDE 
WERELD VRAAGT 
OM HERNIEUWDE 
GEDRAGINGEN.
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Hoe wonderlijk is het dan als we onze interventies 
als docenten daar niet op aanpassen? Een school  
is een directe vertegenwoordiger van de maat-
schappij waarin we leven. Die veranderingen 
moeten we bespreekbaar en hanteerbaar maken. 
Ik heb het dan natuurlijk niet over het doorgeven 
van huiswerk via de mail of over de ELO, want 
dat is vrij eenvoudig. Maar over onze houding ten 
opzichte van de veranderende en digitale wereld. 
Ik ken veel docenten die hier om verschillende 
redenen bewust over zwijgen tegenover leerlingen. 
Maar is het niet onze taak om samen met hen het 
maatschappelijke veld te onderzoeken? Vanuit elk 
vakgebied in onze school en niet enkel binnen de 
lijntjes van maatschappijleer. Wij leren dit tegelijk 
met de kinderen en jongeren, maar doen alsof we 
experts zijn. 

In ‘Nooit Af’ van Martijn Aslander en Erwin Witteveen 
spreken de schrijvers van ‘geïndustrialiseerd onder- 
wijs’. Wat ze hiermee bedoelen heeft te maken 
met het vorige tijdperk, waar het onderwijs nog 
een goede en kundige broedplaats was voor de 
industriële economie. De inhoud van het onderwijs 
sloot toen beter aan bij de vraag binnen de maat-
schappij, waarbij ook de arbeidsmarkt een stuk 
overzichtelijker was (pedagogische keuzes daar 
gelaten). Op dit moment raken die twee werelden 
steeds meer van elkaar verwijderd. Het lijkt of 
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de school de snelheid van de wereld niet bij kan 
houden. Ik heb het dan niet enkel over het gebruik 
van een digibord, sociale middelen of digitalisering, 
maar over een attitude ten opzichte van netwerken 
- een hybride vorm van werk, privé en integriteit.

De meeste mensen werkten jaren voor dezelfde 
organisatie en waren daar tevreden mee. Ze 
gingen van huis naar hun werk en weer terug. 
Daarnaast hadden ze hobby’s en waren actief in 
het verenigingsleven. Met de intrede van de 21ste 
eeuw is hierin iets onomkeerbaars veranderd. 
Niet alleen het internet, maar ook de mondiale 
economische crisis en haar effecten op onze 
humane kant, hebben hierin als sneeuwbaleffect 
gefungeerd. De realiteit heeft de voorspelling 
ingehaald en voor we het wisten zaten we er 
midden in. Banen verdwijnen (denk maar aan de 
postbode), organisaties veranderen en vasthouden 
leidt enkel tot beknelling. Wil de school hierin 
‘overleven’ als maatschappelijke pijler, dan zal ze 
die veranderingen moeten toe juichen in plaats 
van afwijzen. En laten we over één ding helder zijn: 
Onze doelgroep is er al mee begonnen!!

‘Abundance’ van P. 
Diamandis laat op 
toegankelijke wijze 
zien hoe we van alle 
bronnen op de aarde 
gebruik kunnen maken 
en leven in overvloed. 
Op www.easycratie.nl 
vind je een gratis pdf. 
Van het boek ‘Nooit Af’ 
van M. Aslander en E. 
Witteveen. 
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Na de eeuwwisseling en het besef dat internet 
ècht wel een overtuigend communicatie- en 
informatiekanaal bleek (hier werd in den beginne 
serieus over getwijfeld door critici), stonden 
er diverse pedagogen op om hier hernieuwde 
elementen voor het onderwijs aan te verbinden. 
Waaronder het Nederlandse SLO met de 21th 
Century Skills (door Joke Voogt ontwikkeld), 
Marzano (2012) en Kay (2010). Met name Kay geeft 
aan dat de kenniseconomie ervoor gezorgd heeft dat 
mensen een leven lang zullen moeten leren. Kennis 
veroudert tegenwoordig sneller dan honderdvijftig 
jaar geleden, toen processen trager verliepen. Er 
zijn voor- en tegenstanders van bovengenoemde 
21st century skills. Maar, of je nou voor of tegen bent, 
welke details je ook aanhangt: feit is dat de wereld 
verandert en daarmee de generaties die in de 21ste 
eeuw geboren werden (de zgn ‘millenials’) ook. Er 
zijn honderden docenten die hierbij een blokkerend 
standpunt innemen waarmee ze stiekem de 
processen iets hopen te vertragen. Naïef of wijsheid?

Persoonlijk denk ik dat er twintig jaar geleden nog 
iets voor te zeggen viel, maar vandaag de dag gaat 
die vlieger niet meer op. Als je weet wat en waarom 
je kiest - zonder in defensief gedrag te vervallen - 
kan je hier met collegae inhoudelijke en interessante 
gesprekken over voeren. Want immers, niemand 
weet hoe de toekomst zal lopen en welke tendensen 3.
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zich zullen ontvouwen. Dit zullen we samen moeten 
onderzoeken. Omdat ik de persoon ben die dit 
boekje schrijft, krijg je nu mijn visie. Maar, zoals ik al 
eerder zei, gebruik die alsjeblieft enkel als inspiratie 
om je eigen wijsheid op te bouwen in plaats van het 
klakkeloos over te nemen.
 
De titel van dit hoofdstuk is met een reden 
‘Vaardigheden, Attitude en Kennis.’ Kinderen van 
nu groeien op in de 21ste eeuw en komen andere 
werkelijkheden tegen dan docenten die in de 20ste 
eeuw opgroeiden (let op: wij allemaal dus). Al zijn er 
een miljoen dingen anders en is het dus goed om 
daar hernieuwde ‘skills’ aan te verbinden, er zijn 
ook een aantal basale processen gelijk gebleven. 
Net zoals we nog steeds op dezelfde manier 
verliefd worden en het gras nog steeds groen is. 
Leerprocessen (menselijke processen), waar en hoe 
dan ook, blijven bestaan. Ze zijn te onderscheiden in 
drie segmenten:

• VAARDIGHEDEN – dingen die je kunt.
• KENNIS – dingen die je weet.
• ATTITUDE – je houding ten opzichte van de context.

Complexer is het niet. Je kan het complexer maken 
als je wilt, maar daar schiet je in essentie weinig 
mee op. Er zijn dingen die je weet, die je kunt en je 
houding ten opzichte van de context waarin dat alles 
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plaatsvindt. Vanuit  die unieke plek die jou maakt, 
draag je nieuwe VAARDIGHEDEN, ATTITUDE en 
KENNIS over op leerlingen. En zo ontwikkelen zij 
op hun beurt ook weer hun eigen verhaal. Jij bent 
niet de eigenaar van dat wat zij ontwikkelen, je 
kan enkel meewandelen en toevoegen. In de 20ste 
eeuw lag de nadruk op Kennis. Dat was makkelijker 
doceren. We leefden toen in een kenniseconomie 
die zijn weerga niet kende. Maar, in de 21ste eeuw 
is attitude vele malen invloedrijker en belangrijker 
dan ooit. Onze samenleving is verschoven naar een 
informatie-technologisch tijdperk. Vroeger waren de 
grenzen nauwer, landen verder weg, was reizen 
duurder en informatie schaarser. Alles dat je toen 
meer wist dan een ander, verschafte je macht. 
En macht was handig om een voorsprong mee te 
ontwikkelen als volwassene in de kenniseconomie. 

Nu kunnen we de kennis op elke straathoek vinden. 
Freek Vonk laat ons alle dieren van dichtbij in 3D 
ervaren en Pokemon brengt ons bij pareltjes in 
de straat die we nog niet kenden. Het hebben van 
kennis zakt daardoor in de rangorde der dingen. 
Maar vaardigheden en een attitude waarmee we 
in contact komen met anderen, zijn belangrijker 
dan ooit. Creativiteit en een ander om hulp kunnen 
vragen, of iets kunnen uitleggen is belangrijker dan 
weten wanneer de slag bij Waterloo was (sorry, lieve 
geschiedenis docent). Het onderwijs heeft de neiging 
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Op de foto zie je een schematische weergave 
van verscheidene differentiatie interpretaties. 

Ik behandel ze op de volgende pagina’s.
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om (nog) veel teveel te focussen op kennis. Dit is 
ingegeven door verschillende dingen waarvan ik 
denk dat die in de toekomst zeker zullen veranderen: 
Toetsen worden nu nog als score-middel gebruikt 
in plaats van scan-middel. Scholen worden er 
financieel op afgerekend als ze de norm niet halen. 
Prestatiedruk is gecultiveerd, waardoor het voor 
iedereen die binnen een school werkt nog moeilijk 
is om buiten de lijntjes te kleuren. De wens om te 
veranderen is er, we willen allemaal – Maar HOE 
voer je dit stapsgewijs en met compassie uit?

CIRCULAIR ONTWIKKELEN. 
Alles is met alles verbonden. Een aardse wet-
matigheid. Vanuit die gedachte geloof ik dat als 
we in onze klaslokalen en in onze persoonlijke 
houding iets veranderen, het systeem langzaam 
mee beweegt. Soms is het een goed idee zaken te 
isoleren en je daar even op te focussen, maar waar 
je ook begint: Uiteindelijk komt alles weer met 
elkaar in aanraking. 

Ik heb eens examenleerlingen na elke les gevraagd 
om op te schrijven wat ze geleerd hadden. 90% van 
de keren hadden ze andere dingen geleerd, dan ik 
bedacht had. Een mooie tip voor wie het aandurft! 
Je hebt nooít de beslisbevoegdheid over wat een 
ander leert op welk moment dan ook. Dat heeft 
de overheid niet over besturen. Besturen niet over 
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directies. Directies niet over docenten. En docenten 
niet over leerlingen. Al zijn het kleuters in groep 1. 
Je kan boos worden en op je kop gaan staan, maar 
ieder mens kiest zelf wat het opneemt. 

Wil je hierin structureel veranderen, dan zal je bij 
jezelf moeten beginnen en van daaruit samen-
werken met de mensen om je heen. Om die reden 
kies ik er altijd voor om te differentiëren aan de 
hand van persoonlijkheden in een groep, zodat het 
leerproces dicht bij de leerling ligt. Ik werk met 
leerlingen samen. Consequent. Daarom werk ik 
vaak vanuit leerstijlen of een groepsdynamische 
context. Als je differentieert vanuit leerniveau kan je 
specifieke kennis en vaardigheden trainen. Maar om 
daar te komen, moeten we nog een aantal andere 
stappen nemen. Mensen ontwikkelen zich beter 
als ze geen ruis in hun hoofd hebben. Als ze blaken 
van kracht, zelfvertrouwen en nieuwsgierigheid. 
Door randvoorwaarden te scheppen ‘verleid’ ik de 
leerling om open te staan. 
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Als je van verschillen houdt, is er niets mooiers 
dan een diverse groep mensen voor je te hebben 
zitten die aan een nieuw project beginnen. Er wordt 
gezocht, gezwegen, geworsteld en vaak onverwacht 
van alles gevonden. Dit gaat niet vanzelf, maar 
als je gebruik maakt van een aantal essentiële 
ingrediënten, dan flowt het voor je het weet.  
We beginnen bij de basis: 

TIJD.
Elke ontwikkeling staat of valt met het gebruik van 
de factor TIJD. Ik onderscheid in mijn trainingen, 
lezingen en lessen altijd twee factoren tijd:

CHRONOS: De tijd van de aarde. Het proces van zon 
en maan. Eb en vloed. De chronologische en lineaire 
tijd. Waar we uiteindelijk een klok bij zijn gaan 
bedenken omdat het zo’n gedoe was steeds in de 
gaten te houden waar de zon stond.

KAIROS: De tijd van de beleving. Kairos staat 
symbool voor onze gevoelstijd. In de Griekse 
mythologie is hij de jongste zoon van Zeus. Kairos 
is de tijd die optreedt als je chronos vergeet. Ook 
die tijd kennen we allemaal. Als we verliefd zijn 
vliegt een avond in vijf minuten voorbij, terwijl we 
minuten als uren beleven in de wachtkamer bij 
de tandarts. Belangrijk om hierbij in ogenschouw 
te houden is, dat als voor jou de tijd omvliegt,  4.
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het voor een ander (lees: leerling) volledig averechts 
kan werken. Het vergt oefening en veel checken om 
het te leren herkennen bij anderen.

“Wat kan mij het schelen of ze de tijd snel of langzaam 
vinden gaan?” Pardon? Gaat dit je te ver? Deze inleving 
in je publiek? Of jouw boodschap over komt, heeft 
alles te maken met je relatie met hen. Als jij niet 
betrokken bent bij hun beleving, dan gaat er toch 
echt iets verkeerd. Bij de gemoedstoestand van 
je publiek begint jouw succes. Je checkt dus als 
docent in welke tijdsbeleving de leerlingen zitten. 
Dit doe je niet om hen te pleasen, maar omdat je er 
zelf baat bij hebt. 
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ZOVEEL MENSEN, 
ZOVEEL VERSCHILLEN.
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Een van de leermiddelen die ik hiervoor gebruik is 
de zandloper. Je kan natuurlijk een digitale timer 
op het digi-bord aanzetten, maar omdat ik wil dat 
Kairos en Chronos verbonden worden tijdens mijn 
les, kies ik een zandloper. Cijfers op een klok 
associëren namelijk met andere momenten op 
de dag – wanneer begint de sportclub, de voetbal- 
of vioolles en hoe laat gaan we eten? Zandkorrels 
vertellen geen tijd, maar laten wel zien dat de tijd 
door stroomt. Het gebruik is simpel: Je draait ‘em 
om en het proces start. Het is grappig om te ervaren 
wat er in een groep gebeurt zodra je de zandloper 
gebruikt. Soms draai ik de zandloper enkel om en 
zeg verder niks tegen de groep. Als je dit consequent 
herhaalt, ontdekken ze dat de training of les telkens 
begint, op het moment dat je de zandloper omdraait. 
Dan is er altijd een leerling die tegen de anderen 
roept dat we begonnen zijn. Hiermee creëer je 
gedeeld eigenaarschap in de groep: Sámen maken 
wij de les. Als je langer met een groep werkt, kan 
je rouleren in de tijdbewaking. Een leerling krijgt de 
zandloper op zijn tafel en geeft een seintje als we 
door de tijd zijn. 

Het effect van differentiëren en meebewegen met de 
context van een groep is enorm. Ik onderscheid dit op 
sociaal maatschappelijk gebied en aan de hand van de 
groepsdynamiek. Een groep is een samengestelde 
eenheid die (vaak) op onvrijwillige wijze samen zijn 
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gekomen. Hierdoor kan de periode van gewenning 
veel energie in beslag nemen, wat ruis oplevert in het 
ontwikkelingsproces. Dan heb je daarnaast ook nog 
eens de maatschappelijke context van het systeem 
om de school heen. In plaats van dit te ontkennen 
en het onder tafel te schuiven, geef ik er juist door 
middel van instrumenten zoals de zandloper ruimte 
aan. Ik gebruik hiervoor middelen die focussen op 
ogenschijnlijke onbenulligheden. De essentie van 
een goed onderwijsproces ligt nooit in het groot, 
maar altijd in het klein. Dit wordt op het middelbaar 
onderwijs nog wel eens aan de kant geschoven. 

Zandlopers: Vind je bij 
winkels als de HEMA, 
Flying Tiger en spelletjes 
winkels. LIKEJAR: via 
www.likejar.nl De like-
stempels kwam ik tegen 
bij de Action.
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Juist daarom is het belangrijk juist aandacht aan 
deze processen te besteden. Leerlingen ontwikkelen 
vooral in deze tijd vaardigheden en een attitude die 
onontbeerlijk is in de huidige samenleving!

LIKEN.
Naast de zandloper gebruik ik andere leermiddelen 
die ondersteunend zijn aan een competentiegerichte 
manier van werken. Competentiegericht werken 
focust op dat wat goed gaat in tegenstelling tot 
dat wat mis gaat. Hierdoor ontwikkelt iemand 
meer zelfvertrouwen en wordt er vanuit positiviteit 
gewerkt. Ik heb ook een LikeJar in de les of training. 
Het ‘duimpje omhoog’ kennen we vanuit de social 
media wereld. Herman Kopinga maakt een potje met 
een button er op waardoor je in het ‘echte leven’ 
ook kan laten merken of je iets leuk vindt. Deze 
twee werelden – de echte en de digitale - verbinden 
leert ons dat er altijd een verbinding is en dat er 
geen geïsoleerde werkelijkheden bestaan. Alles dat 
je online deelt heeft offline invloed. Onherroepelijk. 
Omdat de digitale wereld relatief gezien nog maar 
kort bestaat zullen we hier openlijk mee moeten 
experimenteren en uitwisselen welke ervaringen 
we op doen, voor we ons vasthouden aan het één 
of ander. Zelfs als we het zelf even ingewikkeld 
vinden, zullen we dat bespreekbaar moeten maken. 
Docenten die denken dat dit nu al een statisch 
gegeven is, missen de essentie van de huidige tijd. 
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Alles verandert voortdurend en dat zal de komende 
jaren nog wel even zo blijven. Dit bedenkende brengt 
het me meteen bij het tweede ingrediënt waarmee 
groepsprocessen gebaat zijn:

GESPREKKEN.
Een docent vroeg me laatst wat ik deed als leer-
lingen steeds met dezelfde klasgenoten wilden 
samenwerken. Ik antwoorde: ‘Dan zeg ik dat een 
feestje iets anders is dan een werkstuk en het 
onhandig is om steeds met dezelfde mensen samen 
te werken.’ ‘Zo simpel?’ vroeg de docent. Ik knikte. 

We vergeten vaak om op een gewone en menselijke 
manier met leerlingen te communiceren. Natuurlijk 
begrijp ik dat dit allemaal begint met de vraag of 
je ‘orde kan houden in een groep’. Persoonlijk heb ik 
niet zo veel met orde houden. Als een klas niet wil 
communiceren, dan speelt er iets anders. Dat andere 
moet eerst aan gegaan worden, voordat er ruimte is 
voor de rest. Geloof me, ik heb dit vaak genoeg mee 
gemaakt en kan niet spreken van een luxe waarin 
iedereen altijd gewillig mee doet. Met ‘aangaan’ 
bedoel ik ook dat het onderwerp geparkeerd kan 
worden omwille van andere lesdoelen. Maar (een 
enorme maar). Dit doe je wel in expliciete openheid, 
wat betekent dat je stopt met alles dat er speelt 
en erkent wat de huidige situatie is. Alleen op die 
manier kan je iets de-escaleren. 
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Elke andere manier valt onder veinzen en vermijden 
en heeft niets met de-escalatie te maken. De-
escaleren begint áltijd met erkennen wat er is. 
Toegeven aan de wens van leerlingen om maar 
van de discussie af te zijn verzwakt op de lange 
termijn je betrouwbaarheid als leraar en dus 
veiligheid. Wees daarom eerlijk en transparant, 
ook over de zaken waar je moeite mee hebt of 
die je, door omstandigheden, soms niet direct kan 
bieden. Leerlingen voelen het toch als er iets speelt. 
Benoemen (dat je iets niet benoemen wilt) is daarom 
het beste.

EEN CIJFER VOOR GEDRAG.
Een paar jaar geleden was ik interim docent op 
een VMBO waar de leerlingen me na elke instructie 
vroegen of ze er een cijfer voor kregen. Eerst 
bevroeg ik ze en hoopte op inzicht, daarna legde ik 
ze uit dat cijfers niet de basis zijn van het onderwijs. 
Toen negeerde ik het een tijdje en uiteindelijk was 
ik het spuugzat. Ondertussen was de groep elkaar 
het leven behoorlijk zuur aan het maken en vlogen 
de scheldwoorden door het lokaal. Het duurde niet 
lang of ik moest en zou hier iets aan doen. Omdat 
sanctioneren niet werkte en enkel olie op het vuur 
was (ik zit meestal in een interim situatie, wat 
betekent dat ik halverwege een schooljaar binnen 
kom en de invaller ben), moest ik buiten de kaders 
kijken om dit op te lossen. Ik besloot de wensen 



37

Diversiteit & Differentiatie

van de leerlingen (cijfers) te combineren met mijn 
wensen (lief gedrag). Dus creëerde ik, in overleg 
met de teamleider, een cijfer voor goed gedrag. De 
indicatoren werden door de leerlingen bepaald 
en varieerden per klas. Ik monitorde het proces 
dat drie maanden zou duren. Het doel was helder: 
Bewustwording, eigenaarschap en zelfinzicht. Na 
drie maanden besloot ik de koers te wijzigen: Niet 
ík zou hen een cijfer geven, maar dat gingen ze zelf 
doen. Hun cijfer werd opgeteld bij dat van mijn en 
gedeeld door wee. Wat er gebeurde is op de foto’s 
te zien! Tot onze verwondering waren ze loepzuiver 
in de verklaring voor hun cijfer. Het had ons drie 
maanden gekost, maar het tij was gekeerd en de 
sfeer (die zeer ontwricht was geweest) was hersteld.
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Als je differentieert vanuit groepsdynamische 
processen, zet je vooral het veld in beweging, 
waardoor er ogenschijnlijk op persoonlijk niveau 
niet zoveel verandert. Dit is alles behalve waar 
natuurlijk. Er spelen veel meer factoren een rol 
dan wij aan de oppervlakte waar kunnen nemen. 
Om te voorkomen dat je met je leerlingen in 
therapiesessies terecht komt, is het zaak om dit 
onderwater-proces te erkennen, maar er niet in te 
verdrinken. Dit doe je door er pragmatisch naar 
te kijken. Het goede nieuws is dat leerlingen dat 
zelf ook al doen. De meeste mensen zullen wel 
bevestigen dat er iets speelt, als je het ze vraagt, 
maar zullen een grens aan geven als ze er niet op 
door willen gaan, verbaal dan wel non-verbaal. 
Dat ze jong zijn, betekent namelijk niet dat ze 
geen innerlijk kompas hebben. Sterker nog, hun 
innerlijk kompas werkt vaak beter dan dat van 
geconditioneerde volwassenen. Ze laten dat alleen 
niet zien! En daar mag je ze als volwassene in 
helpen. 

HOE?
Aan de hand van een UITNODIGING. Elke handeling 
die een leerling uitvoert, zie ik als communicatie in 
het moment. Wil ik ze weer bij de les hebben? Dan 
sanctioneer ik niet, maar nodig uit. Voorbeeld: Een 
leerling staart steeds uit het raam. In plaats van te 
zeggen dat hij op moet letten, vraag ik wat hij ziet. 5.
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WE ZIJN 
WIE WE 

LATEN ZIEN 
DAT WE ZIJN.
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Meestal is dat niets, maar wil de leerling even 
dromen. Dan vraag ik waar hij aan dacht en of hij 
het parkeren kan. 90% van de tijd ontvang ik een 
‘ja’. Omdat alles er mocht zijn. Deze handeling 
duurt even lang als een sanctie uitdelen of streng 
optreden. Het effect is vele malen effectiever. De 
10% van de leerlingen die echt niet mee wil doen, 
krijgt op deze manier ruimte om even zijn draai 
weer terug te vinden. 

KOLB & VERMUNT. 
Er is een groot verschil tussen Kolb en Vermunt.  
Toch zijn ze in Nederland beiden veelbesproken 
en worden ze in elkaars verlengde genoemd. 
Kolb (Verenigde Staten) ontwikkelde in 1974 een 
set leerstijlen, die hij koppelde aan een leer-
route die we nu kennen als de route binnen het 
Ervaringsleren. Vermunt daarentegen focuste op  
de studiewijzen van studenten in de jaren negentig. 
Vermunt heeft daar vervolgens ook activiteiten aan 
gekoppeld en die weer verbonden aan verwerking 
strategieën en regulatiestrategieën. In dit boekje 
ga ik enkel oppervlakkig op beide theorieën in. De 
aandacht ligt hier op de toepasbaarheid en hoe je 
ze in kan zetten in je dagelijks handelen.

KOLB onderscheidt vier types, die hij in een circulair 
proces in elkaar laat overlopen. Deze types en het 
proces zijn voor veel mensen herkenbaar uit ander 
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DAT WE ZIJN.
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stromingen. Zo heeft de holistische kijk op de wereld 
veel raakvlakken met de zienswijze van Kolb, 
maar zijn ook de archetypes vanuit project design 
Dragon Dreaming hierin te herkennen. Kolb zegt dat 
mensen eerst iets Ervaren (1). Daarna moeten ze 
dat verwerken en er op Reflecteren (2). Vervolgens 
gaan ze de zaak overdenken, plannen maken en 
Conceptualiseren (3), waarna alles actief wordt 
ingezet, met experimenten en Toepassingen (4) 
Deze fasering verbindt hij daarna aan archetypes. 
De Doener (1). 
De Dromer (2). 
De Denker (3).
De Beslisser (4). 
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VERMUNT daarentegen onderscheidt vier 
studiestijlen die allemaal over een bepaalde 
leerstructuur gaan. Die van de Betekenis (5), 
Reproductie (6), Toepassing (7) en Ongericht (8). 
Mensen met een Betekenisgerichte leerstijl (5) 
hebben veel zelfsturing nodig en vinden hun eigen 
weg in de leerstof. Reproductiegerichten (6) laten 
zich meer sturen door het onderwijs, leren uit 
het hoofd en hebben behoefte aan certificaten en 
doeleinden. Mensen met een Toepassingsgerichte 
leerstijl (7) willen graag meteen aan de slag met de 
uitwerking van het geleerde in de praktijk. En een 
Ongerichte leerstijl (8) wil zeggen dat de iemand 
stimulans van buiten nodig heeft en zelf weinig 
innerlijke structuur heeft.

Als je als docent onervaren bent in het werken vanuit 
leerstijlen en persoonlijkheidsstructuren, dan is het 
aan te raden om met Vermunt te beginnen. 

EEN EXPERIMENT: 
Doel: Uitzoeken en onderzoeken met welke type 
leerlingen je te maken hebt. 
Doen: Geef de leerlingen een probleemgericht thema. 
Dit kan van alles zijn. Laat de leerlingen van tevoren 
de keuze maken of ze het verhaal op papier willen 
ontdekken (nieuwsbericht) of via jou in een verhaal. 
Hierin kan je al veel van de leerstijl ontdekken: 
De mensen die meteen kiezen, staan dicht bij 
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zichzelf en kennen hun voorkeuren (betekenisgericht 
en/of toepassingsgericht). De mensen die twijfelen, 
hebben richting nodig (reproductief en/of ongericht). 
Let wel op, want hierna kan alles nog veranderen! 
Mensen zijn namelijk geen paperclips en ze 
veranderen waar je bij staat. 

Vervolgens presenteer je het thema aan de 
mensen die het wilden horen. De anderen mogen 
ondertussen zelfstandig het nieuwsbericht lezen. 
De opdracht hierna is simpel: Geef alle leerlingen 
nu de mogelijkheid om het probleem op te lossen. 
Je vraagt hierbij naar dat wat hun allereerste stap 
zou zijn (Je bent immers hun leerstijlen aan het 
ontdekken!). Wederom geef je de mogelijkheid om 
dit op te schrijven of in gesprek te delen met elkaar. 
De essentie van deze opdracht is niet de oplossing 
voor het probleem, maar álle informatie die het jou 
als docent geeft om je didactiek af te stemmen op 
de leerling.

Je hebt nu gekeken volgens de visie van VERMUNT. 
Maar we zijn er nog niet. Nadat je een beetje zicht 
hebt gekregen op verschillende leerstijlen in je 
groep, kan je een stap zetten naar de blik die KOLB  
op dit proces werpt. Er is, vanuit de wetenschap-
pelijke wereld, veel feedback op de theorie van KOLB. 
Het zou niet effidence based en stigmatiserend zijn. 
Dit is enkel afhankelijk van de manier waarop je 
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het gebruikt. Om die reden heb ik KOLB naast de 
archetypes van Project design Dragon Dreaming 
gezet. Dragon Dreaming is een project methode, 
waarmee je zowel lineair als non-lineair projecten 
succesvol maakt. Dat laten we nu even los (want dit 
uitleggen duurt iets langer) en kijken nu alleen naar 
de fasering van de archetypes die is aangebracht.

VIERDER. De vierder handelt vanuit erkenning, met 
het zintuig ‘zien’. Ze zijn contactgericht, gevoelig 
voor sfeer en werken het liefst vanuit de relatie. Een 
vierder is erg autonoom en komt zelf vertellen als 
er hulp nodig is, of als hij iets delen wil. De vierder 
wil ervaren wat er geleerd wordt.

DROMER. Het zintuig bij de 
dromer is ‘voelen’. Ze nemen 
sfeer waar, zonder dat ze er 
direct woorden aan kunnen 
geven. De dromer visualiseert en 
‘zweeft’ weg, 80% van de tijd is 
dat onbewust. Een dromer heeft 
liefdevolle richting nodig van de 
docent om op koers te blijven.

PLANNER. Een planner 
communiceert graag over 
het geleerde, gaat ‘aan’ van 
feiten, cijfers, lijstjes en heeft 

Dit plaatje toont het project-
wiel waarbinnen alle types  
en stappen voorkomen.
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graag overzicht. Ze zijn gebaat bij een coachend 
leiderschap, waarbij ze zelf aan de slag zijn met de 
docent in de regie.

DOENER. Een fysiek gerichte leerling. Beweging, 
handelen, implementeren van al het geleerde is 
hier belangrijk. De doener heeft support nodig van 
de docent en voert graag uit. Ze praten niet graag 
over gevoel, wat niet betekent dat het er niet is!

Hoe integreer je dit nou allemaal in je lessen? Ik vraag 
leerlingen altijd zelf ook in welk type ze denken te 
vallen. Dit levert erg mooie gesprekken op. Boven-
dien doe ik nieuwe ontdekkingen als ik in gesprek 
ben en leren de leerlingen elkaar op een andere 
manier kennen. Van hieruit gaan we werken en bied 
ik werkvormen aan waaruit ze zelf kunnen kiezen. 
Het eigenaarschap van het leerproces ligt bij de 
leerling, alleen monitor ik of ze doen wat ze zeggen 
en zeggen wat ze doen. In trainingen die ik aan vol-
wassenen geef, krijgen deelnemers standaard een 
notitieboekje van me. Dit is niet alleen fijn voor de 
mentale verwerkers (Planners), maar sensitieve 
mensen (Dromers) kunnen er in tekenen, Doeners 
vinden het handig om te hebben en Vierders worden 
gewoon blij van het idee iets te krijgen en gezien te 
worden. Dit doe ik in een klas ook wel eens als de 
situatie er om vraagt.
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VOORBEELD.
Ik organiseerde ooit een lesmarathon met de 
groep waar ik dagelijks les aan gaf. Het idee was 
voortgekomen uit een klacht van een leerling over 
het lot van kindsoldaten. Dit mocht en kon niet zo zijn, 
dat wij hen niet gingen helpen (Dromer). Als docent 
hielp ik hen de gedachten vorm te geven. Als snel 
kwamen er ideeën: We zouden een Lesmarathon 
organiseren (Dromers & Vierders). Op het bord 
schreef ik alles dat ze bedachten (Planners), waarna 
dat in een logische volgorde moest komen te staan 
(Planners). Toen het plan af was, kwam het lastigste 
stuk. Nu moesten de Dromers, Planners en Vierders 
sámen met de Doeners aan de slag. We verdeelden 
de taken (Planners), gingen aan de slag (Doeners) en 
tijdens het organisatieproces hadden we wekelijkse 
up-dates (feedback-loops) om enthousiast te 
blijven (Dankzij Doeners & Vierders). Uiteindelijk 
kwam de dag dat we tot 23.00uur les zouden 
volgen. Dit werd een groot succes! Vaak vergeten 
we onze successen flink te oogsten. Door een 
paar leerlingen een ‘feestverslag’ te laten maken, 
ondervang je dat en kijkt iedereen op zijn eigen 
manier terug. De ene dankzij de feiten (Planners en 
Doeners) van opgehaald geld en aantal uren les, de 
anderen dankzij de anekdotes en ervaring (Dromers 
en Vierders) van het beleven en meemaken.  

Voor meer over Project 
Design Dragon Dreaming 
kijk je het makkelijkst 
op google. Daar vind je 
documenten en uitleg
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OBSTAKELS MET LEERSTIJLEN. 
Een complexe bijzaak kan zijn dat leerlingen zich 
in een sociaal maatschappelijke cultuur bevinden 
waar het individu onderbelicht is geraakt, omdat de 
school zich de afgelopen jaren is gaan confirmeren 
naar de druk van bovenaf (lees: Overheid). Als we er 
van uitgaan dat het onderwijs een afspiegeling is van 
de huidige maatschappij (en dat doen we hier), dan is 
er de laatste decennia veel verwarring opgetreden. 
Dit heeft alles te maken met een veranderende 
maatschappelijke werkelijkheid. Het lastige met 
onderwijs alleen is, dat mensen geen dingen zijn en 
leerlingen volop in ontwikkeling. Ga daar maar eens 
een gestroomlijnd geheel van maken. Natuurlijk is 
dat complex! Om dit te ondervangen kan je altijd 
terug grijpen op de werking van tijd en de kracht 
van communicatie. Dit is een hele eenvoudige 
manier om leerlingen enerzijds te laten wennen 
aan diversiteit in de groep en anderzijds aan zelf-
verantwoordelijkheid. Als mensen niet gewend zijn 
om op deze gelijkwaardige manier behandeld te 
worden, moeten ze vaak aan twee dingen wennen: 

1. DIVERSITEIT in het COLLECTIEF. 
Verschillend mogen zijn binnen een groep roept 
vaak eerst verliefdheid op en daarna verdeeldheid. 
De truck is om er dan bij te blijven. Alle mensen 
zijn verschillend. Punt. Toch willen we allemaal 
dezelfde rechten en plichten en worden we boos 
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als we ons benadeeld (lees: niet gezien) voelen. Dit 
vraagt oefening in de groep. Al hebben we dezelfde 
rechten en plichten binnen het collectief, dat wil niet 
zeggen dat iedereen dezelfde route wandelt. Dáár 
zit de individualiteit en diversiteit. En op langere 
termijn ook de winst. Dit moet je als begeleider van 
de groep aan ze laten zien – Dat wat de toekomst in 
petto heeft. 

2. EIGENAARSCHAP. 
We zijn onderweg naar een wereld waarin veel meer 
eigenaarschap van de burgers wordt gevraagd. Zelf 
dingen oppakken om je leven (en dus de wereld) 
mooi te maken is de kern. Als we jonge mensen 
nu niet helpen om eigenschappen te ontwikkelen 
waarmee je dat doet, zullen ze straks van een koude 
kermis thuiskomen. Ze moeten dus leren eigenaar 
te zijn van hun eigen proces en gedrag. Let op, wel 
in relatie met ons. We doen dit samen en niemand 
hoeft alles te kunnen. Dat staat los van het idee dat 
je eigenaar bent van je eigen struikelpartijen. 
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EDUCATING 
THE MIND 

WITHOUT EDUCATING 
THE HEART 

IS NO EDUCATION 
 AT ALL.
Aristoteles
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DIFFERENTIEREN aan de hand van COGNITIEVE 
NIVEAUS.

Dit hoofdstuk blijft erg kort, om de simpele reden 
dat elke onderwijsprofessional dit op zijn/haar 
opleiding heeft gehad. Hier zijn boeken vol over 
geschreven en oneindig veel lesplannen over 
gemaakt. Ik noem slechts één variant: De meest 
eenvoudige manier om te differentiëren op het 
gebied van leerniveaus is te werken in carrousels. 
Dit is hetzelfde als werken in groepjes, alleen 
is carrousel een leuker woord en levert het 
andersoortige connotaties bij jonge mensen op, dan 
bijvoorbeeld circuit. 

EEN CARROUSEL. 
Je maakt tafelgroepjes in het lokaal, waarbij er 
ongeveer vier a vijf leerlingen aan één groepje 
zitten. Vervolgens kun je twee dingen doen: Of zelf 
rouleren, of de leerlingen laten rouleren. Het hangt 
van je groep, het moment en de inhoud af, waar je 
voor kiest. Begin je? Dan is zelf rouleren aan te raden. 
Ben je al een eind op weg met een klas, dan kan 
je experimenteren om hen fysiek te laten rouleren 
(dit vinden doeners en vierders erg leuk). Ook bij 
de indeling van de groepjes heb je verschillende 
keuzes: Kies je voor homogene groepjes waarbij 
ze hun eigen cognitief niveau tegen komen, of kies 
je voor heterogene groepjes zodat ze kunnen leren 6.
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om hulp te geven en/of te ontvangen. Wederom is 
deze keuze afhankelijk van je relatie met de groep, 
het proces en de inhoud van de les. Van daaruit ga 
je aan de slag. Je gebruikt de zandloper om de tijd 
aan te duiden. Als je meerdere zandlopers hebt, 
dan kan elk tafelgroepje een zandloper krijgen. 
Het groepje dat als eerste signaleert dat de tijd op 
is, geeft dat aan, zodat er gerouleerd kan worden. 
Elk tafelgroepje (of elke ronde, als de groepjes 
blijven zitten) heeft een eigen thema. Een thema 
gaat over verdiepende instructie, over creativiteit, 
over verwerking en/of over gesprek. Jij loopt rond 
om instructie te geven – je neemt hiermee dus een 
thema voor je rekening. Dit kan je zo uitgebreid 
variëren als je zelf wilt. Je kan, in een uitgebreider 
stadium, ook leerlingen instructie momenten laten 
verzorgen. 

Als een groep onrustig 
wordt van een interventie, 
betekent dat niet dat het 
een slechte interventie is. 
Meestal heeft dit enkel met 
gewenning en gewoonte  
te maken.
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Het kostte me moeite om het einde van dit boekje 
in te zetten. Liever had ik nog tientallen bladzijden 
vol geschreven met voorbeelden, anekdotes en 
interventies die helpen om het systeem buiten 
de school meer zichtbaar te maken binnen in 
het lokaal. Om samenwerkingen op te starten 
waardoor we als samenleving het leven van jonge 
mensen kansrijker en simpeler maken in een tijd 
die chaotisch is. Onderwijs is een toekomstgericht 
veld. Je werkt aan het geluk van morgen, alleen 
zijn we dat heel vaak vergeten door het gedoe van 
gisteren. Ik hoop dat de woorden en suggesties die 
je tegen gekomen bent in dit boekje, je inspireren 
naar eigen onderzoek, interessante gesprekken met 
collegae, nieuwe vragen in je brein en experimenten 
in je klaslokaal. Ik hoop dat het je over een muur 
laat kijken waarvan je dacht dat hij het te hoog was. 
En als er dan nog dingen zijn die je tegen houden, 
bedenk dan dat alles al gedaan is, maar nog niet 
door jou. 

Annette Dölle.
www.annettedolle.com

Met een applaus voor de mensen die maakten dat 
dit boekje nu in je handen ligt, elk op hun eigen 
moment: Myrthe vd Giessen, Gerlotte Majoor-Boot, 
Ditha Blaauw en Elke Uijtewaal.  Ep
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ALLES 
IS AL GEDAAN, 

MAAR NOG NIET 
DOOR JOU.








