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Blok 1
Wat is de urgentie?



Welke plek gun je een mens in het leven?



De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 

hanteert de definitie 'de perceptie van 

individuen op hun levenspositie in de 

context van de cultuur en het waarden-

systeem waarin zij leven en de relatie tot 

hun doelen, verwachtingen, standaarden 

en belangen.'

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldgezondheidsorganisatie


Wat is er aan de hand?

Kern wet 1 augustus 2021 - Artikel 17 - Actief 
burgerschap en cohesie

Het bijbrengen van respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische 
rechtsstaat, zoals verankerd in de Grondwet, en de universeel geldende fundamentele 
rechten en vrijheden van de mens, en het handelen naar deze basiswaarden op school;
Het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in 
staat stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan de pluriforme, democratische 
Nederlandse samenleving en;
het bijbrengen van kennis over en respect voor verschillen in godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele 
gerichtheid alsmede de waarde dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden.



2. Het bevoegd gezag draagt zorg voor een schoolcultuur 
die in overeenstemming is met de waarden, bedoeld in 
het eerste lid, onderdeel a, en creëert een omgeving 
waarin leerlingen worden gestimuleerd actief te oefenen 
met de omgang met en het handelen naar deze waarden 
en draagt voorts zorg voor een omgeving waarin 
leerlingen en personeel zich veilig en geaccepteerd weten, 
ongeacht de in het derde lid, onder c, genoemde 
verschillen.



1. Richten op basisvaardigheden op orde. Taal, rekenen en 
burgerschap moet structureel omhoog getrokken worden.

2. Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften blijft lastig.

3. Er moet doelgericht geprofessionaliseerd worden.
Staat van het Onderwijs, 2022



‘focussen op waar het in de kern om gaat: 

basisvaardigheden en gelijke kansen voor iedereen’ 
(Staat van het Onderwijs, pag. 15)







Waar zijn 

jullie 
in je schoolorganisatie op gericht?





Blok 2
Het belang van het waartoe?



Deze tijd …



Meritocratie: het ideaal van een samenleving waarin 
iedereen op zijn eigen verdienste wordt beoordeeld en 
beloond (Sandel, 2020).

Onderwijs als sorteermachine.



Donutmodel (1) (Raworth, 2017)

• Iedereen recht heeft op sociale voorspoed en 
niemand het recht heeft om het aardse ecosysteem 
te misbruiken voor eigen gewin; 

• De ecologische grenzen van onze aarde worden 
gerespecteerd;

• Ervoor zorgen dat ieder mens een waardig leven kan 
leiden.



Donutmodel (2) (Raworth, 2017)



Waartoe? (1)

Onderwijs is een daad van wijzen, van het richten van 
de aandacht op de wereld buiten ons waar het leven 
geleefd moet worden. 
(Berding & Pols 2017; Prange 2005). 



Waartoe? (2)

Mogelijkheden voor leerlingen te scheppen waardoor 
zij hopelijk met hun vrijheid leren omgaan: 
verantwoordelijkheid leren nemen, zonder zichzelf 
daarbij in het middelpunt te plaatsen (Biesta, 2015).

Lesgeven kan dit aanwakkeren.



Waartoe? (3)

Mensen de wereld inbrengen die vanuit waarde in het 
leven staan, in de wereld treden: levenswaardig leren.  

Leren wat de moeite waard is.



Waartoe? (4)

1. Leren ontdekken wie je bent, waar je voor staat, 
waar je naar toe wil bewegen, je eigen unieke en 
volledige potentieel leren ontketenen.

2. Samen het leven leren en samen leren leven.

3. Verantwoordelijkheid leren nemen over je eigen 
leven en over de samenleving waarnaar we streven.

(Boonstra, 2021)





Blok 3
Hoe doe je dat?



Waartoe in verbinding met hoe…

✓ Leren gaat gepaard met onzekerheid

✓ Leren verandert de lerende

✓ Leren betekent wisselen van perspectief

✓ Leren wordt gevoed door rijke betekenisvolle 
inhouden

✓ Leren is holistisch van karakter





De wereld leren kennen is 
onderzoekend zijn…

“Een onderzoekende houding is de mate waarin iemand gemotiveerd 
is, het vertrouwen heeft en in een veelheid aan beroepssituaties toont: 

• Kritisch te zijn 
• Nieuwsgierig te zijn
• Opmerkzaam te zijn
• Bedachtzaam te zijn
De eerste vier basiskenmerken zijn in gedrag geïntegreerd, waarbij er 
behoefte is om verzamelde Informatie te delen (Van den Herik & Schuitema, 
2020). 

• Informatie te delen



Om onderzoekend, nieuwsgierig, creatief gedrag te vertonen, is het dus zaak 
dat je je bewust bent van het belang daarvan voor je eigen leren, dat je

plezier ervaart bij het stellen van allerlei nieuwsgierige vragen (ook als er niet 
direct antwoorden zijn), dat je het gevoel hebt dat dit gestimuleerd en

gewaardeerd wordt door je omgeving en dat je het idee hebt dat je er

vaardig in bent (Pols, 2019) .



Op welke manier herken jij de aspecten van de 
onderzoekende houding in jezelf?

Belang – Plezier – Stimuleren – Waarderen – Ruimte –
Kritische houding – Creativiteit - Vaardig





Blok 4
Leren in het leven als 

antwoord



Leren in het leven: 
(1) geef veelzijdigheid een stem!

• Diversiteit

• Kansen (on)gelijkheid

• Discussie inclusief en/of passend: 

it’s your attitude that counts



(2) Bewustwording

‣ GELIJKHEID: mensen van alle identiteiten en achtergronden eerlijk en respectvol 
behandelen met betrekking tot kansen, toegang, behandeling, macht, resultaten en 
middelen.

‣ DIVERSITEIT: Omarmen van verschillen, waaronder ras, etniciteit, genderidentiteit of 
-expressie, gezinsstatus, handicapstatus, seksuele geaardheid, leeftijd en 
sociaaleconomische situatie.

‣ INCLUSIE: Bewust creëren van gastvrije en respectvolle omgevingen en systemen 
waarin ongelijkheden in macht en privileges worden aangepakt en iedereen de kans 
krijgt om te floreren.

(Thomson, 2022)
https://doi.org/10.1063/PT.3.4929



https://4maal4.wordpress.com/2016/07/31/vrijheid/



https://interactioninstitute.org



(3) Vragen – vragen - vragen



Kijken

Wat zie je? Wat denk je?

Welke vragen kun je stellen? 



Vragen

• Kinderen vertrouwen geven dat ze iets nieuws 
kunnen leren.

• Niet bezwijken als leraar om het goede antwoord te 
geven (onzekerheid is oke!)

• Leren om vragen te ontwikkelen

• Leraar is niet (alleen) degene die de vragen stelt



• De wereld leren verstaan door verhalen. 

• Duiding geven

- Prikkelvragen

- Begripsvragen

- Filosofische vragen (Wisse, 2021)

• Willen ontdekken  



Vragen (Hattie & Clarke, 2018)



(4) Een plek geven 

• Focus op meerdere dimensies van succes - niet alleen de meetbare 
resultaten - om duurzaam succes te garanderen.

• Gedeelde betekenis, waartoe, ontdekken en grip krijgen op onze 
onbewuste denkprocessen.

• Een stem geven in de lerende leefgemeenschap. 

• Dialoog durven doen voor verinnerlijking & wederzijds belang 
ontdekken (Boutellier, 2022).



Four Fold Practice                                 (Bosscha et al., 2019)

Hosting 
others

Hosting 
together

Hosting 
yourself

Being 
hosted

Being a learner.

Being part of a community of learners. Being part of a community that learns.

Call to learn.




