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Introductie: Uitgangspunt



Het hebben van een stem is het delen van gedachten en ideeën in 

een omgeving die wordt ondersteund door vertrouwen en 

respect, realistische suggesties doet voor het welzijn van het geheel 

en verantwoordelijkheid neemt voor niet alleen wat er wordt 

gezegd, maar ook voor wat er moet worden gedaan. 

Het hebben van een stem moedigt aan om in de wereld te komen op 

een rechtvaardige manier en in verbondenheid.

(Quaglia, 2020; Paalman, 2020; 2022)



In systeem luisteren naar stem van de lerende

Eigenwaarde

BetrokkenheidDoelbewustzijn

Erbij horen,

Helden hebben,

Erkenning voor inzet en prestaties.

Plezier en enthousiasme, 
Nieuwsgierigheid en creativiteit, 
Avontuur en uitdaging. 

Leiderschap en verantwoordelijkheid
Durven handelen

Wat is dat?



Persoon

Professional

Praktijk



Blok 1 Urgentie



• Veranderende samenleving

• Ontwikkelingen (burgerschaps-)onderwijs



Gemeenschapsvorming = sleutel

1. Gemeenschappelijkheid: samen zijn

2. Gemeenschappelijk doel

3. Gezamenlijk zorgdragen

4. Gemeenschappelijkheid hebben: interactie

5. Gemeenschappelijke waarden

6. Gemeenschappelijk het grote geheel voor ogen



Transitie nodig...

• Alles is goed: het loopt wel los...

• Hervormingen: beetje aanpassen is ook oké...?

• Transitie nodig want...?



Blok 2 Wat is leren?



Leren het oude raamwerk Leren het nieuwe raamwerk

Gebeurt in de klas
Geregisseerd door leraren
Transfer van informatie van degenen die het weten 
naar degenen die het niet weten
Reproductie in testen en examens
Volgend

Leren is activiteit, overal
Stelt vragen
Analyseert om te begrijpen
Test ideeën
Geeft gedachten en gevoelens weer
Denkt na over het denken
Ontwikkelt een leer-identiteit
Maakt morele keuzes



Gedachten over leren

Transitie en transformatie betekent dat we terug moeten gaan naar wat we in ons hoofd en hart weten 
over leren, over hoe diep, krachtig leren eruitziet en aanvoelt, en we bedenken hoe we meer daarvan 
terug in de klas en haar omgeving kunnen brengen.

Verwerp het industriële onderwijsmodel.

Educatieve ideeën:
• Elk kind kan leren en heeft grootsheid in zich
• Elk kind leert anders
• Leren moet actief zijn
• Leraren moeten de unieke interesses van elk kind kennen
• Intrinsieke motivatie is effectiever en duurzamer dan extrinsieke motivatie

“Je kunt de leerlingen van de 21e eeuw geen les geven als je deze eeuw niet hebt geleerd”





Visie op leren 
Paalman/Spoelstra

I. Leren gaat gepaard met onzekerheid

II. Leren verandert de lerende

III. Leren betekent wisselen van perspectief

IV. Leren wordt gevoed door rijke betekenisvolle inhouden

V. Leren is holistisch van karakter



I. Leren gaat gepaard met onzekerheid

• Onzekerheid zorgt voor leren.

• Laat je comfortzone als kind en leraar los.

• Fase van onzekerheid: geeft angst, maar ook moed om het 
vraagstuk aan te pakken. 

• Dan volgt de ontdekking van nieuwe wegen.



II. Leren verandert de lerende

Leren verandert je!

Er ontstaat een nieuwe situatie. 

Dit kan door vragen stellen:

Het gaat om persoonlijk meesterschap. 

• Het stellen van vragen is belangrijker dan het geven van 
antwoorden. 

• Het moet gaan over vragen die vanuit de praktijk van alledag 
herkenbaar zijn. 



III. Leren betekent wisselen van perspectief

Leren betekent van perspectief kunnen wisselen

• Jij bent in staat bent om je te verplaatsen in de ander. 

De lerenden staan in verbinding met elkaar waardoor ze gedwongen 
worden om van perspectief te wisselen. 

• Het gaat over het besef dat diversiteit van alle plaatsen en alle tijden 
is. 

Het vraagt om een actief deelnemen aan de samenleving. 

• Leren heeft de samenleving nodig, omdat het leren daar ook 
plaatsvindt. 



IV. Leren wordt gevoed door rijke betekenisvolle 
inhouden

Leren kenmerkt zich door rijke betekenisvolle inhouden. 

De school is wel niet van de wereld, maar staat wel in de wereld. 

• Het gaat dus over moraal. 

• De lerende wordt zo verleid tot leren om zichzelf te ontdekken. 

Het sluit aan bij de vragen van het spelende kind. 

• Het kind wat telkens weer vraag naar het waarom. Het is een kwestie 
van aansluiten bij deze aangeboren verwondering.



V. Leren is holistisch van karakter

Leren is niet los verkrijgbaar. 

• Het heeft met alles en iedereen te maken. 

• Wat is je visie op mens en wereld? 

• Welk toekomstbeeld heb je? 

• Waar kom jij vandaan? 

Leren is verbonden met jouw persoon, maar ook met je professie. 

• Waar zit je drive voor de wereld? 

• Waar zit jouw passie voor leren?  



Blok 3 Visie op het kind: de lerende









Blok 4 Wie wil je zijn als school?



De vier OECD Scenarios 
voor de toekomst van het onderwijs



Volgende keer: deel 2 levenswaardig leren

In elk geval:

• Scenario's vervolg

• Leren in de samenleving

• Significante leerervaringen

• Leiderschap voor leren

i.paalman@viaa.nl

t.spoelstra@viaa.nl

15 maart 2023




