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Weert, 28 februari 2017

schien zijn deze kernwaarden wel de begrippen die
leidend zijn en steeds beter invulling krijgen doordat dit gedrag steeds meer ‘eigen’ wordt. De continue reflectie, feedback en dialoog, in alle lagen
van de organisatie, is voorwaarde om te groeien,
om samen te leren. Een open en veilige omgeving
is nodig om het verschil te maken als professionals
voor kinderen zodat zij goed toegerust de relatie
kunnen aangaan met zichzelf, de ander en de wereld. Dat is wat Eduquaat, wat wij willen bieden.

Beste medewerkers van Eduquaat, beste lezers.

Met enige trots bieden wij jullie dit boek aan. Een
boek over Eduquaat, over de ontwikkeling in de
afgelopen zeven jaar. Kijkend naar de toekomst, is
het zinvol om te zien waar we vandaan komen en
wat we samen bereikt hebben. Geen kwantitatieve
analyse met cijfers over opbrengsten, banksaldo,
tevredenheid en welbevinden, maar een kijkje in de
cultuur van de organisatie, belicht vanuit verschillende perspectieven. Op een bijzondere manier in
woord en beeld gebracht door Pieter Mols.

Eduquaat heeft in de afgelopen jaren flinke stappen
gezet. Dit boek is daar een prachtige uiting van.
Trots op de mooie verhalen, de beelden, trots op
Eduquaat, trots op jullie...
Namens de leden van de Raad van Toezicht, veel
lees- en kijkplezier…

Het boek draagt de ondertitel: Eduquaat inside
naar analogie van de chipfabrikant Intel. In de
afgelopen jaren hebben de medewerkers, binnen
het kader van de koers, de naam Eduquaat vulling
gegeven. De kernvraag is: Wat is dat gedrag, die
basis, de mores van de stichting? Hoe kun je die
vastpakken, duiden… en hoe gaat dat ons helpen
om naar de toekomst die stevige basis door te ontwikkelen? Het gaat om de organisatieontwikkeling
in dienst van brede talentontwikkeling van kinderen.
Een ontwikkeling om te groeien naar een stip op
de horizon, een breed gedifferentieerd pallet aan
diensten, passend in de wijk, passend bij de vraag
van kinderen en ouders.
De wereld verandert en Eduquaat groeit mee in die
verandering. Het is de transitie van aanbod naar
vraagsturing. Een uitdagende opdracht voor de
toekomst van Eduquaat!

Tjebbe Smit
Voorzitter RvT Stichting Eduquaat

Kernwaarden bij Eduquaat zijn eigenaarschap en
professionele ruimte. Dat staat beschreven in het
koersplan, maar we lezen het ook terug in de verhalen die Pieter heeft opgehaald in het werkveld. Mis-
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Leeswijzer
Wat hebben kinderen, wat heeft dit kind nodig om
te kunnen groeien? En wat vraagt dat van mij? …en
dan volgt de vorm.

Het boek: Werken aan de Toekomst, Eduquaat
inside, is te lezen als een reisverslag van 7 jaar
onderwijsontwikkeling.
In 2010 besloten twee schoolbesturen om samen
verder te gaan. Zoals in deel 1 van het boek te
lezen is, was de reden om die gezamenlijke reis te
ondernemen ingegeven door een bedreiging en
een kans. De bedreiging werd gevormd door krimp
waardoor de maat van de organisaties te klein zou
kunnen worden om goed onderwijs en continuïteit
te kunnen waarborgen.
Het samengaan was tegelijkertijd een kans. De mogelijkheid te leren om samen goed onderwijs in te
richten dat toekomstbestendig is. En dan niet alleen
gedacht vanuit schaalgrootte, maar vooral vanuit
onderwijskwaliteit op de werkvloer van de scholen
voor kinderen.

Wie op bezoek gaat in een Eduquaat-school ziet
steeds andere invullingen als antwoord op die
omgekeerde vraag. Daar is 7 jaar samenwerken,
uitwisselen, scholing, uitproberen, toetsen, veranderen en bijstellen aan vooraf gegaan. Een
zoektocht naar antwoorden op wat goed onderwijs
is. Antwoorden die overal op de werkvloer vorm
krijgen.
In dit boek wordt verslag gedaan van de route
die tot nu toe is afgelegd. In een eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de bedoeling van de reis.
Waarom zijn we ooit samen op weg gegaan, wat
was ook al weer het gezamenlijke reisdoel?

De focus van de samenwerking werd zo steeds
ingegeven vanuit de begrippen: ‘goed onderwijs’,
of het nu gaat om die belemmering of om de kans.
Maar wat is: ‘goed onderwijs’? Het fusieproces en
de ontwikkeling in de 7 jaar na die fusie zijn een
gezamenlijke zoektocht geweest om die begrippen
vulling, vorm en inhoud te geven.
De maatschappelijke oriëntatie, de kwaliteit van de
samenwerking, de gesprekken over ’goed onderwijs’ kregen een boost door de fusie en verbinding
te maken tussen de scholen. De opdracht aan de
bestuurder was zich niet alleen bezig te houden
met het inkleden van de organisatorische kant van
de samenwerking, maar zich ook te richten op de
kwaliteitsontwikkeling van eigentijds onderwijs vanuit het principe ‘vorm volgt inhoud’. De eigenheid
van de scholen moest geborgd blijven.
Precies die volgorde, vorm volgt inhoud, de vraag
is bepalend en niet het aanbod, is overal in de
Eduquaat-scholen voelbaar. De centrale vraag is:

In het tweede en grootste deel van het boek wordt
verslag gedaan van de huidige stand van zaken.
We nemen even rust, gaan even naast de route
staan en kijken rond wat er op dit moment allemaal
plaatsvindt. Dat deel is ingericht op basis van de
pijlers die in het Koersplan van Eduquaat worden
geformuleerd.
In het derde deel bekijken we de opbrengsten en
zetten ze naast elkaar. We houden ze tegen het
licht van de oorspronkelijke bedoeling van de reis.
Wat wordt er zichtbaar als we de stand van zaken
opnemen? En wat betekent dit?
De zoektocht is nog niet achter de rug. De eindbestemming is nog niet bereikt. Aangezien we
opereren in een steeds veranderende omgeving, is
het ook niet waarschijnlijk dat we ons einddoel ooit
zullen bereiken. We zullen steeds onderweg zijn als
nomaden die een omgeving zoeken die dienstbaar
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is aan hun bestaan. We kunnen vooruitkijken naar
de volgende etappes van de route. Welke vervolgstappen zien we voor ons als we een analyse maken van de huidige stand van zaken en de trends in
de samenleving? Nieuwsgierig blijven, flexibiliteit en
alertheid zijn kwaliteiten die de nomaden-reizigers
nodig hebben. De reis gaat samen verder. Alleen
ga je misschien harder, maar samen kom je verder.
In het derde deel wordt verslag gedaan van de huidige zoektocht en het perspectief op de toekomst.
In het vierde deel wordt tenslotte aan een buitenstaander gevraagd om deze ontwikkeling van commentaar te voorzien.
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SAMEN OP REIS

Zeven jaar Eduquaat, in gesprek met Henk Derks
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een eerste samenwerkingsovereenkomst getekend.
Dat was het startsein voor een onderzoek naar een
bestuursfusie. De belangrijkste overwegingen die
toen geformuleerd zijn:
- Beide organisaties waren relatief klein en
vanuit de bedreiging van krimp op zoek naar
partners. In een krimpende onderwijsmarkt is
het belangrijk om samen te werken in plaats
van elkaar te beconcurreren.
- De onderlinge verschillen tussen het katholiek
en openbaar onderwijs bleken uit het vooronderzoek kleiner dan de overeenkomsten, en de
kansen groter dan de bedreigingen. Verdergaande samenwerking zou kansen bieden op
meer continuïteit in de organisaties.
- Om het algemeen belang van kinderen optimaal te dienen, streefden beide organisaties
in hun werkgebied naar goed en duurzaam
onderwijs en een stevige organisatie
Zowel het katholiek als openbaar onderwijs had
behoefte aan goede huisvesting en herhuisvesting voor alle kinderen.
- Men wilde goed kunnen inspelen op de rol als
maatschappelijke onderneming en zich daarin
verder ontwikkelen. Vormgeven aan kinderopvang en dagarrangementen, organiseren
van zorg- en dienstverlening aan kinderen en
hun ouders en inhoud geven aan een bredere
dienstverlening.
Vanaf het begin was er overeenstemming over de
belangrijkste bedoelingen van een ‘school’: een
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen.
Instituutsbelangen en denominatie-denken werden
ondergeschikt aan het inzetten op de ontwikkeling
van kinderen. Samen met ouders bouwen aan goed
onderwijs was het referentiekader om gezamenlijk
op te gaan trekken.

Educatie + quality + adequaat = Eduquaat

Kansen en bedreigingen brachten in 2006-2007
twee onderwijsbesturen bij elkaar aan tafel. Een bedreiging was de krimp, een duidelijke kans de uitwisseling van expertise. Vanuit die gedachten zijn
Stichting Katholiek Onderwijs Weert Zuid (SKOWZ)
en de Bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs Weert (BOBW), samen met de gemeente, op
zoek gegaan naar een mogelijke samenwerking.
De ‘ontmoeting’ van beide organisaties werd al
snel heel praktisch in de nieuwe brede school in
Keent, het toekomstige gezamenlijke onderkomen
voor leerlingen van basisschool Het Dal (SKOWZ)
en een aantal groepen van OBS De Graswinkel
(BOBW). Twee denominaties gehuisvest in één
gebouw.

Na een oriënterende fase waarin de kansen en bedreigingen van samenwerking naast elkaar zijn gezet, hebben de beide besturen in november 2008

Vanaf het begin was er overeenstemming over de belangrijkste bedoelingen van een ‘school’: een bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van kinderen.
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Het fusieproces vertrok vanuit van de visie en
uitgangspunten van de beide organisaties. In dat
proces werden alle geledingen betrokken. Een fusiedocument vormde de basis voor de oprichtingsacte die op 26 juli 2010 officieel passeerde bij de
notaris. De nieuwe stichting werd gedoopt met de
naam Eduquaat. Een samenspel van de woorden:
educatie + quality + adequaat.

2014 uitgroeien tot een actiedag van het samenwerkingsbestuur.
(uit: Fusiedocument 2010)

Samenwerking vorm en inhoud geven

Er moet veel gebeuren als twee besturen samen
besluiten om verder met elkaar op te trekken. Zeker
als het vinden van een antwoord op de vraag:
Wat hebben kinderen van nu, nodig om op een
positieve manier bij te dragen aan de samenleving van morgen?, de gezamenlijke focus van de
reisbestemming is. Daar is samenwerking tussen
veel verschillende partijen voor nodig. Om de route
van die samenwerking inzichtelijk te maken en alle
partners in dat ontwikkelproces mee te nemen, is
het van belang ordening in de gezamenlijke reis
te brengen. Eduquaat heeft dat gedaan door een
aantal richtinggevende pijlers te benoemen.

De samenleving waarin kinderen opgroeien, vraagt
om meer dan het overdragen van kennis alleen.
Meedoen in een steeds veranderende, dynamische
samenleving vraagt van kinderen andere kennis en
vaardigheden: inzicht in eigen kracht, eigen talent
en het leren kennen van eigen (on)mogelijkheden
zijn meer dan ooit belangrijke tools die kinderen
nodig hebben om in de samenleving mee te kunnen doen.
Deze oriëntatie geeft invulling aan het begrip ‘goed
onderwijs’; waar professionals, samen met kinderen
en ouders, iedere dag een omgeving proberen te
creëren waarin kinderen kunnen groeien. In feite
komt dat neer op het scheppen van ontwikkelruimte
waar de ontmoeting centraal staat. De ontmoeting
met de ander, de wereld en waar je ook jezelf tegenkomt. In het koersplan wordt die missie-visie als
volgt samengevat:

Ieder jaar wordt binnen Eduquaat aandacht besteed aan de ‘Rechten van het Kind’. Beide fusiepartners kenden van oudsher een brede maatschappelijke oriëntatie. Vandaar dat die in 2010 ook
is verwoord in het fusiedocument:
Het samenwerkingsbestuur laat zich in haar beleid
leiden door de Rechten van het Kind. Recht op
goed onderwijs, adequate zorg en een verantwoorde opvoeding zijn hiervan voorbeelden.
De rechten van het kind inspireren onze organisatie
en de scholen. Zij vormen de basis voor ons handelen. In de activiteiten van de school krijgen de
kinderrechten dan ook een prominente plaats.
Op bovenschools niveau besteden wij jaarlijks op
20 november aandacht aan de Internationale Dag
voor de Rechten van het Kind. Deze dag zal tot
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Eigenaarschap, sleutel voor goed onderwijs.

Ruimte voor het kind
Ruimte voor het onderwijs van morgen

Deze pijlers zijn een handvat of gereedschap om
de ambitie die de scholen van Eduquaat hebben
zichtbaar te maken. Het zijn in feite deel-producten,
niet een doel op zichzelf. Pijlers dragen iets, er
wordt iets ondersteund, ze maken een breder
verhaal mogelijk. Maar pijlers moeten rusten op een
degelijk fundament. Het lijkt erop of het fundament
het beste kan worden benoemd als eigenaarschap.

Onze missie: Ruimte bieden aan kinderen 		
door goed onderwijs
Het begrip ‘goed onderwijs’ werd hanteerbaar
gemaakt in een aantal pijlers die richting geven aan
de acties die nodig zijn om de beoogde ontwikkelruimte te kunnen creëren.
Goed onderwijs is passend voor ieder kind, richt
zich op een brede talentontwikkeling, samen met
ouders en professionals die zich blijven ontwikkelen. Samen met partners van andere kinddiensten
bouwen aan een ‘eco-systeem’ waarin het kind
volop kansen krijgt. Kortom de pijlers duiden op
een organisatie die zich bewust is van haar opdracht, doel en toegevoegde waarde.

Eigenaarschap is een belangrijk uitgangspunt,
het voorziet de pijlers van een fundament. Zonder
een helder doel en zonder eigenaarschap zou de
Eduquaat-reis verzanden. Medewerkers zouden
zonder bestemming zijn en de reis niet aangaan.
Eigenaarschap is geen eenduidig begrip. Niet alles
van wat je zou willen duiden, is goed in taal te vangen. Zo heeft het begrip eigenaarschap meerdere
dimensies; bijvoorbeeld de dimensie zelfbeschikking, verantwoording afleggen of verantwoordelijkheid nemen.
Bij het begrip eigenaarschap hoort de overtuiging
dat ontwikkeling en groei van kinderen gebaat zijn
bij intrinsieke motivatie, kennis en inzicht in wie je
bent en wat je kunt bijdragen. Intrinsieke motivatie
is een noodzakelijke kwaliteit om je open te stellen
en je te blijven ontwikkelen. Eigenaarschap betekent in dit verband autonomie. Zijn wie jij bent. Je
hebt kwaliteiten en beperkingen en ik accepteer
jou zoals jij bent en ga onvoorwaardelijk met jou op
pad.
Het gedicht van Anna Terruwe op de voorkant van
het koersplan drukt dit uit:
Je mag zijn zoals je bent
Om te worden wie je bent
Maar nog niet kunt zijn
En je mag het worden
Op jouw manier
En in jouw tijd

Eigenaarschap is een kwaliteit die in de hele organisatie zijn plek moet hebben om de doelen die we willen
bereiken waar te maken.
De ontwikkeling van het kind is uitgangspunt
van ons handelen. De 6 pijlers van een Eduquaatschool.
• We zetten in op brede talentontwikkeling.
• Het onderwijs dat we bieden, past bij wat
ieder kind nodig heeft.
• Onze medewerkers zijn professioneel en
betrokken.
• Er is een plezierige werksfeer en ruimte voor
eigenaarschap en eigen inbreng .
• We richten ons op het versterken van de
omgeving waar kinderen opgroeien.
• We zijn innovatief en zijn voortdurend in
ontwikkeling.
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Om onze visie op de ontwikkeling van kinderen
vorm en inhoud te geven, moet er gewerkt worden aan een leeromgeving die, weliswaar binnen
bepaalde kaders, kinderen de kans geeft eigenaar
te worden van hun eigen leerproces. Daarvoor
moeten er ondersteunende kaders zijn. Kaders die
faciliteren en niet belemmeren.
De ‘school’ is dan een vrijplaats waar je het leven
kunt oefenen, vanuit jouw competenties de relatie
aangaat met de ander en de wereld. Je leert wat
uitgestelde aandacht is, verliezen en winnen, de
taal te begrijpen. Rekenen wordt een instrument
om te ordenen, een tweede taal om de wereld om
je heen beter te begrijpen. School is daarmee leren
voor het leven en veel breder dan alleen het rekenen taalonderwijs.
Dat kan alleen als er duidelijke kaders zijn. Kinderen zijn gebaat bij duidelijke afspraken. Afspraken
met een doel: kinderen in staat te stellen het leven
te oefenen. Met inzicht en vanuit oprechte aandacht
en relatie is meer te bereiken dan vanuit macht en
dwang.
Eigenaarschap is een kwaliteit die in de hele organisatie zijn plek moet hebben om de doelen die we
willen bereiken waar te maken.

en reflectie op gedrag en kwaliteit. Zo worden ontwikkelingsgesprekken gevoerd met medewerkers
en wordt ieder jaar een eigen kwaliteitsrapportage
opgesteld, geanalyseerd en in het team besproken. Deze acties leiden tot werkpunten voor iedere
medewerker, maar ook voor de teams.
Het meest waardevol echter is het gesprek tussen
leerkracht en kinderen waarin zichtbaar wordt dat ze
groeien, zich ontwikkelen. Professionals en kinderen die
lef hebben, nieuwsgierig zijn, uitdagen en iedere dag
met plezier samen veel leren.
De deuren van de meeste lokalen staan open, er
zijn leernetwerken van leerkrachten die niet specifiek gekoppeld zijn aan de eigen school (om te
leren van en met elkaar). De teams, ieder in een
eigen tempo, zijn structureel bezig met het zoeken
naar meer flexibiliteit in het systeem, het doorbreken van het leerstofjaarklassensysteem om daardoor meer ruimte te maken voor eigenaarschap
bij kinderen en een breed palet aan diensten te
kunnen organiseren.
We zien op scholen het rapport verdwijnen en een
portfolio ontstaan, gekoppeld aan ontwikkelingsgesprekken met kinderen. Het 10-minuten-gesprek
dat plaats maakt voor een gesprek tussen kind,
ouder en professionals. Tablets die gebruikt worden om kinderen onafhankelijk van de leerkracht op
eigen niveau, strategie en tempo de ruimte te geven en vanuit eigen leerlijnen hun ontwikkeling vorm
te geven. Een ouderportaal waar ouders dagelijks
de ontwikkelingen op school kunnen volgen. De
verbinding in de zorgstructuur dwars over scholen;
in relatie met de collega-stichtingen Meerderweert
en Moson. Scholen maken verbinding met de buitenwereld, maken onderdeel uit van de omgeving
waar de school staat en nemen daar een belangrijk
rol en positie in.

Pijlers of peilers?

De pijlers uit het koersplan kun je ook zien als
peilers. Als een meetinstrument om de stand van
zaken te peilen. Wat wordt er zichtbaar als je deze
peilstokken in de organisatie steekt?
In de afgelopen jaren is binnen Eduquaat veel in
beweging gekomen. Meer en meer wordt duidelijk
bij medewerkers dat zij eigenaar zijn van hun eigen
ontwikkeling. Medewerkers maken deel uit van een
team dat samen op weg is. Er is meer inzicht ontstaan in wat goed onderwijs voor kinderen wil zeggen en wat dat voor jou als medewerker betekent.
Er is meer ruimte voor een open aanspreekcultuur
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hoeft een leerkracht niet op alle vakgebieden expert te zijn. Er kan meer gebruik gemaakt worden
van het specialisme, de persoonlijke talenten en
verschillen van medewerkers.
Natuurlijk moeten er verhalen verteld worden en
moeten kinderen aan de lippen van de leerkracht
hangen, belevingen delen... De scholen van Eduquaat zijn een plek van inspiratie en toerusting waar
ieder kind gezien wordt en ieder kind ruimte krijgt
zich te laten zien.
Deze manier van werken vraagt om ander gedrag
van professionals, dan binnen het traditionele leerstofjaarklassensysteem. In plaats van ‘leermeester’
zijn de professionals de personen die het leerproces van ieder kind faciliteren. Het gaat daarbij
zeker niet om alleen een organisatorische verandering. Immers wanneer de ontwikkeling van een
kind leidend is en niet de leerstof, dan is de relatie,
de verbinding het uitgangspunt van handelen: De
professional zet zijn kennis en vaardigheden in om
de ontwikkeling van het individuele kind te faciliteren. Geeft feedback, helpt het kind te reflecteren en
geeft aanwijzingen. Organiseert kinderen in groepjes en zorgt voor activiteiten die uitdagen, passend
zijn. De professional is daarbij zelf ook steeds in
ontwikkeling, reflecteert, ontvangt feedback en
werkt samen in een team.

Kijk op kinderen

Al dit werk is natuurlijk bedoeld om kinderen te
ondersteunen in hun ontwikkeling, om ze in staat te
stellen om hun toekomst vorm en inhoud te geven
vanuit hun eigen mogelijkheden.
Eduquaat werkt vanuit een eigen kijk op kinderen
en wat zij nodig hebben. Dat heeft consequenties
voor de manier waarop professionals en ouders
opereren in de leeromgeving van kinderen.
De kern is dat we ieder kind willen zien en onvoorwaardelijk accepteren.
Dat vraagt om een onderwijsinrichting waarbij de
leerkracht niet de persoon is die kennis overdraagt,
maar een begeleider is van het kind in zijn/haar
ontwikkeling. Een systeem waar ruimte is voor meer
gepersonaliseerd leren, oog is voor diversiteit en
brede talentontwikkeling.
Dat wil niet zeggen dat leerkrachten geen instructie
geven. De leerkracht moet heel gedegen hoogwaardige instructie geven, zowel individueel als
aan kleine groepen. Door flexibiliteit in het systeem

Eduquaat zet haar deuren open en probeert vanuit verbinding ‘school’ te maken.
De ouder speelt daarbij een cruciale rol. Als geen
ander kent de ouder het kind en groeit de ouder
mee en is niet, zoals de professional, een passant
in het leven van een kind. De driehoek: kind, ouder
en professional vormt de verbinding van waaruit
richting gegeven wordt.
Kinderen staan in deze relatie centraal. Deze
principes vragen om leerkrachtengedrag waarvoor
kennis hebben van het kind en het voeren van
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het ontwikkelinsggesprek een belangrijke basis
vormen. Kennis hebben van de ontwikkeling van
kinderen, inhoud van leerstof, strategieën, didactiek en het kunnen ontwerpen van onderwijs is het
gereedschap waarvan de leerkrachten zich moeten
bedienen.

De oplossing, het bieden van toegevoegde waarde
op deze vraagstukken, past niet binnen de traditionele manier en organisatie van het systeem.
Om te kunnen blijven aansluiten bij deze veranderende wereld en de vraag van het kind en de
ouders zijn er drie thema’s aan de orde: de kwaliteit
van de medewerkers, de kwaliteit en de verbreding van het product en het flexibiliseren van het
systeem. De school, de pedagogisch educatieve
infrastructuur moet meer en meer in verbinding zijn
met de omgeving.
Aan deze voorwaarden moet gewerkt worden om
mee te kunnen blijven bewegen in een proces van
‘permanente bèta’ (een soort continuüm om in ontwikkeling te zijn).
De opdracht aan school is het leveren van toegevoegde waarde aan de ontwikkeling van kinderen zodat zij gelukkige geëmancipeerde mensen
kunnen worden en een positieve bijdrage kunnen
leveren aan de samenleving. De school staat voor
de ontwikkeling van kinderen tot vaardige, aardige
en waardige mensen.
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Het vervolg van de reis

Iedere ontwikkeling die ingezet wordt vanuit een
open blik wordt gekenmerkt door dynamiek. Dingen
veranderen, lopen anders, blijken ook anders
ingericht te moeten worden, of blijken weerbarstiger
dan aanvankelijk gedacht. Toch gaat de ontwikkeling door, via een andere route, een andere aanpak, linksom of rechtsom. Om die flexibiliteit te kunnen vormgeven is een duidelijke focus nodig. Als je
weet waar je naar toe beweegt, is een alternatieve
route nooit een probleem.
De enige continuïteit in de ontwikkeling van onze
samenleving is verandering. Onderwijs ontsluit
de cultuur van de samenleving voor kinderen en
zal dan ook permanent in beweging moeten zijn.
Dynamiek, blijven innoveren om voor kinderen een
veilige vrijplaats te zijn om te ontmoeten, te leren,
te spelen… zich te kunnen ontwikkelen in de meest
brede zin van het woord.
De uitdagingen zitten besloten in de veranderende
wereld. De veranderingen vragen om een ander
perspectief van het onderwijs. Het gaat om de herijking van de ‘waarom-vraag’ van de school in de
komende decennia.
Alle maatschappelijke uitdagingen (problemen)
worden geprojecteerd op het onderwijs. Of het nu
gaat over de opbrengsten van taal en rekenen,
muzikale vorming, meer bewegingsonderwijs, creativiteitsontwikkeling, anti-pesten, sociale vaardigheden, burgerschap, obesitas, seksuele voorlichting,
21ste eeuwse vaardigheden etc.

De samenleving, de wereld verandert en
Eduquaat verandert mee!
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6 PIJLERS
Brede talentontwikkeling

Brede talentontwikkeling		
Passend onderwijs
Professioneel en betrokken
Innovatie
Samenwerken met de omgeving		
Werkplezier en ruimte
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Door het podium voor kinderen te verbreden, krijgen hun talenten kans zich te
tonen.

Het podium verbreden

Onder dramadocenten doet vaak een anekdote de
ronde die het belang van dit vak meteen duidelijk
maakt. Een dramadocent is in een groep 7 aan
het werk met de kinderen. Op het einde van de les
blijkt dat Marietje, die zich eigenlijk nooit laat horen
en vooral stil voor zichzelf werkt, opeens de ster
van de klas is. De juf van de groep is heel verbaasd, dat Marietje die kant van zichzelf nu wel laat
zien. Jammer dat dit talent van Marietje niet eerder
de kans kreeg om zich te manifesteren.
Dit illustreert heel duidelijk dat we kinderen een
‘breed podium’ moeten bieden, zodat ze in staat
gesteld worden om alle kanten van zichzelf te laten
zien en ontdekken. Zodat de school die talenten
kan herkennen en kan helpen die verder te ontwikkelen.
Dat is wat Eduquaat bedoelt met ‘brede talentontwikkeling’. Je mag er zijn om te worden wie je bent,
staat dan ook als een van de speerpunten in het
koersplan.
Aan dat brede podium is de afgelopen zeven jaar,
op veel verschillende manieren, hard gewerkt.

(Inge Mackus)

Inge Mackus van Het Dal vertelt wat er in zeven
jaar tijd is gedaan om het podium voor kinderen
van Het Dal te verbreden. Zeven jaar geleden was
de school er vooral om van half negen tot vier uur
les te geven. Als je om vier uur langs de school
fietste in die tijd, waren er op de speelplaats geen
kinderen meer te zien. De school was afgelopen,
iedereen ging naar huis en kinderen konden gaan
spelen. Twee leefwerelden die duidelijk gescheiden waren. Fiets je nu om vier uur langs de school
dan zie je waarschijnlijk geen lege speelplaats. De
ruimte om de school heen is ook na schooltijd het
domein waar kinderen met elkaar spelen en dus
leren. Leren van en met elkaar houdt niet op om
vier uur als de schoolbel gaat op Het Dal. Kinderen kunnen dan gebruik maken van een breed en
gevarieerd aanbod van allerlei activiteiten. In het
programma NARRG (Naschoolse Arrangementen
Brede School Markeent) kunnen kinderen kiezen
voor een workshop koken, onderzoek in de natuur,
meespelen in een musical, sporten, paardrijden,
spelen met taal, EHBO, ….. Activiteiten worden niet
alleen in school, maar ook op locaties buiten het
schoolgebouw uitgevoerd. Er is een busje beschikbaar dat gebruikt wordt om kinderen te vervoeren
naar andere leerplekken in de gemeente. Daarmee
wordt het podium waarop kinderen kunnen leren
uitgebreid met de vierkante meters van andere
organisaties, instellingen en aanbieders.
Het tonen en ervaren van een breed aanbod wordt
ook op andere manieren zichtbaar in de school. In
het Ku+Cu menu dat verzorgd wordt door RICK
komen kinderen in de loop van hun schoolcarrière
in aanraking met vrijwel alle vormen van kunst en
cultuur; actief en receptief. Bovendien geven de
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activiteiten in die culturele ontmoetingen aanleiding
om daar op school verder aan te werken in Kunsten Cultuurmiddagen. Workshops waarin leerkrachten, kunstenaars, ouders en andere aanbieders
kinderen meenemen in onbekende werelden.
In het SIEN-Lab werkt het team van de school aan
het versterken van haar eigen vaardigheden om
taal, begrijpend lezen en spelling ook op andere
manieren aan te bieden dan via de methode. Dans,
muziek en drama als gereedschap om de kennis
van die vakken te versterken door middel van een
veelheid van werkvormen. Iedereen heeft een eigen
leerstijl. Door zoveel mogelijk diversiteit van leeringangen te organiseren is de kans het grootst dat
kinderen daar allemaal op een eigen manier van
profiteren.
Om kinderen te leren rekenen koos de school bewust voor de methode Met Sprongen Vooruit. Een
methode die niet alleen werkt met papieren boeken,
maar kinderen ook fysiek uitdaagt om met getallen
en cijfers te experimenteren. Diversiteit is ook het
sleutelwoord bij leren rekenen.
Sleutelwoorden in de aanpak van leren op Het
Dal zijn: Verbreding, Verbinden binnen en buiten
school, Diversiteit en zo Breed mogelijk kennis
maken met de wereld waarin je leeft. Met als doel
kinderen in staat te stellen om hun eigen talenten
en mogelijkheden te ontdekken en te versterken.
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In de kleine momenten, grote dingen zien.

len, geef je geen oplossingen, maar stel je kinderen
in staat om zelf antwoorden te formuleren. Open
vragen worden dan een gereedschap in handen
van de leerkracht om kinderen er zelf achter te
laten komen wie ze zijn, wat hen beweegt, ….. en
dat wordt dan weer het startpunt om in beweging te
komen en jezelf te ontwikkelen in de lijn van wie je
werkelijk bent.

(Marij Verhaeg)

Elders in de organisatie wordt Brede Talentontwikkeling op een heel andere manier ingevuld. Marij
Verhaeg vertelt enthousiast over Didactisch Coachen, een manier van werken die je helpt om de
kernkwaliteiten van kinderen zichtbaar te maken.
‘Goed naar kinderen kijken, deden we zeven jaar
geleden vooral met een vergrootglas. We zoomden
in op kinderen en zeiden tegen elkaar dat we goed
naar kinderen moesten kijken. Maar ‘goed kijken’,
hoe doe je dat? En wat is ‘goed’? Wat wil je eigenlijk
te weten komen als je naar kinderen kijkt?’
Als ze de manier waarop er nu naar kinderen
gekeken wordt in een beeld zou moeten vangen,
zou dat de camera zijn. Een hulpmiddel dat gebruik
wordt om letterlijk zichtbaar te maken hoe kinderen functioneren. Die beelden worden gebruikt om
het ‘verhaal achter’ dat gedrag te benoemen en te
duiden wat dat betekent. Om vervolgens materiaal
in handen te hebben om een positieve beweging in
gang te zetten.
Daarin is de term omkeren of omdenken een sleutelbegrip Je steeds afvragen: Wat vraagt dit van
mij? Door een lastige situatie om te keren, wordt
vaak een positieve wending geven. We hebben
de neiging om een groep die nogal druk is en veel
energie vraagt, te benaderen met regels en bijbehorende sancties. Maar als je de situatie omkeert
en formuleert als vraag: Wat vraagt deze energieke
groep van mij? komen er hele andere oplossingen
in beeld. Oplossingen die bovendien niet zozeer
meer jouw probleem zijn, maar een gezamenlijke
opgave worden, waar je samen aan kunt werken.

Sleutelwoorden in deze visie op kinderen zijn: Zichtbaar maken, Omkeren en Omdenken, Open vragen
stellen, Adequate aanwijzingen geven, Feedback
en Eigenaarschap van je eigen leerproces.

De kern van onze manier van werken is het opzoeken en benoemen van kernkwaliteiten van kinderen.
Wie ben jij echt? Dat kom je te weten door op zoek
te gaan naar het ‘verhaal achter zichtbaar gedrag’.
Door op basis van observaties open vragen te stel-
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De kernvraag is veel meer geworden: Wat
heb jij nodig om te groeien en je te ontwikkelen?

send gereedschap in te zetten om die ontwikkeling
mogelijk te maken en te ondersteunen.
Bovendien werken we nu ook veel meer samen.
Niet iedereen meer op zijn eigen school met zijn
eigen problemen, los van elkaar. We hebben een
professionele dialoog georganiseerd waarin we met
elkaar ons gereedschap steeds verder ontwikkelen en onszelf scholen in het stellen van de goede
vragen. ‘Goede vragen’ betekent dan in dit geval:
vragen die helpen om de mogelijkheden van kinderen te ontdekken en kinderen te helpen hun eigen
mogelijkheden te versterken en uit te bouwen.

(Gemma Marechal)

Gemma Marechal werkt als bovenschools IB-er en
legt een theelepeltje op tafel als gevraagd wordt
met welk beeld zij de IB-praktijk van zeven jaar geleden zichtbaar zou maken. Ik had heel erg het gevoel dat we in een enorm speelveld met een theelepeltje aan het graven en spitten waren om kinderen
af en toe wat vooruit te helpen. Bovendien waren
er in de organisatie allerlei mensen met hele goede
bedoelingen en vol overgave met theelepeltjes in
de weer om kinderen, die om welke reden dan ook
‘uitvielen’, te helpen en te ondersteunen.‘We waren
in die tijd erg gericht op het individu van het kind
dat hulp nodig had en helemaal niet op de leeromgeving waarin we kinderen onderwijs gaven.’ We
gingen uit van een norm waaraan we vonden dat
kinderen moeten voldoen. En als ze daar niet aan
voldeden, gingen we met onze theelepeltjes, los
van elkaar, aan de slag om ze daar zo dicht mogelijk naar toe te brengen.
Die vormen van wat remedial teaching werd genoemd, hebben we afgeschaft en we zijn op zoek
gegaan naar een aanpak die kinderen werkelijk
verder zou kunnen helpen.

Maar nog steeds loop je tegen het systeem aan
dat we hebben ingericht om kinderen onderwijs
te geven, te laten leren. De manier waarop we dat
systeem hebben ingericht bepaalt immers in sterke
mate of je ‘uitvalt’, naar boven of naar beneden.
We zijn nog steeds geneigd ons te richten op het
gemiddelde.
We moeten nog een aantal stappen zetten. Als ik in
de metafoor van het lepeltje en de besteklade blijf,
zou ik graag ook gereedschap uit hele andere domeinen ter beschikking willen hebben. De tools van
een topkok in een sterrenrestaurant, maar ook van
de tandarts, de smid, de loodgieter, de timmerman,
en de IT-ingenieur. In de samenwerking zouden we
ook veel meer in elkaars lade moeten leren kijken
en ouders betrekken bij onze professionele dialoog.
Zij zijn immers de ervaringsdeskundigen bij uitstek
als het gaat om de ontwikkeling van kinderen.

Als ik de situatie nu, na zeven jaar, zou moeten illustreren, zou ik dat doen met een besteklade. Een
lade waarin allerlei soorten gereedschap zitten.
Gewoon keukengereedschap, maar ook middelen
van de topkok. Tools die we gezamenlijk in kunnen zetten als we kinderen verder willen helpen.
De ‘hulpvraag’ is ook niet meer zo sterk gericht
op de norm waaraan je zou moeten voldoen. De
kernvraag is veel meer geworden: Wat heb jij nodig
om te groeien en je te ontwikkelen? Wij hebben
vervolgens die besteklade ter beschikking om pas-
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ICT is voor ons een middel om tijd en
ruimte te creëren waardoor voor kinderen
de mogelijkheden ontstaan om echt werk
te maken van de ontwikkeling van hun
kernkwaliteiten.
(John Driessen)

In gesprek met John Driessen, bovenschoolsICT-er, komt brede talentontwikkeling op een heel
andere manier ter sprake. ICT is een niet weg te
denken onderdeel van onze samenleving geworden. Toen we zeven jaar geleden begonnen aan
het avontuur van Eduquaat was er vooral veel visie
en ambitie. Je mag het gerust visionair noemen.
Het beeld dat ik van die periode heb, kan ik het
beste illustreren met een veelkleurige richtingwijzer
met verre bestemmingen. Bestemmingen die wel
erg ver van onze realiteit van toen af leken te liggen, maar waar wel een duidelijke ambitie uit sprak
om op weg te gaan, dingen anders te gaan doen,
na te gaan denken over de vragen die oprijzen
als je echt gaat kijken naar waar kinderen vandaag behoefte aan hebben: Onderwijs heeft een
opdracht. Wij moeten kinderen toerusten voor de
rol die zij over een aantal jaren in de samenleving
gaan spelen. Als de wereld om ons heen verandert,
moet je nagaan of de manier van werken die je al
jaren hebt toegepast, nog wel passend is. De snelle
opkomst van de informatietechnologie is een van
de veranderingen die zich de afgelopen jaren heeft
voorgedaan.
Van meet af aan hebben we ICT niet als een doel
op zichzelf gezien. Toen de eerste computers de
school binnenkwamen, was dat misschien nog zo,
maar zeven jaar geleden waren we dat stadium al
lang voorbij. We hebben steeds nagedacht over
de manier waarop we ICT als een middel in konden
zetten om kinderen in staat te stellen hun eigen (on)
mogelijkheden te ontdekken en verder te
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ontwikkelen.
De vraag die aan onderwijs wordt gesteld, wordt in
een complexe wereld ook steeds complexer. Dat
betekent onder meer dat er steeds meer van de
school wordt gevraagd, terwijl de tijd die beschikbaar is, hetzelfde blijft. Dan moet je gaan kiezen
wat echt belangrijk is. Door de toepassing van ICT
kun je die ruimte en tijd creëren. Nieuwe methodes,
gebaseerd op de mogelijkheden die ICT biedt,
geven de tools om onderwijs meer af te stemmen
op wat kinderen nodig hebben. Kinderen kunnen
een eigen leerroute volgen, kunnen overslaan wat
ze al weten, verdiepen waar ze goed in zijn, nieuwe
mogelijkheden verkennen. Leerkrachten krijgen de
middelen om de individuele ontwikkeling van kinderen echt te volgen en daar impulsen aan te geven.
Met andere woorden: onderwijs kan veel efficiënter
worden. Efficiënter in tijd en energie, efficiënter in
leeropbrengsten van ieder kind, maar ook efficiënter in de manier waarop leren echt iets van jezelf
wordt.
Bovendien creëer je ruimte voor andere zaken die
we meer van belang achten dan alleen goed taal
en rekenen leren.

sitieproces maakt. Uiteindelijk is het natuurlijk de
bedoeling dat we onze ambitie gaan vormgeven:
ruimte creëren voor ieder kind om eigenaar te kunnen zijn van zijn eigen leerproces.
Het is een route die is gebaseerd op evolutie, stap
voor stap samen verder ontwikkelen. Revolutie is
niet zo geschikt om te bereiken wat we voor ogen
hebben.
We zetten nu concrete stappen. De richtingaanwijzer met de verre bestemmingen waar ik het in het
begin over had, is ondertussen vervangen door een
duidelijker routebord. Die concrete borden leiden
ons uiteindelijk wel naar die verre bestemmingen,
maar niet in één keer. We zijn onderweg, we zijn
aan het rijden. En stap voor stap passeren we
steeds meer hectometerpaaltjes. Als je even op de
parkeerplaats gaat staan en omkijkt naar de route
die is afgelegd, zijn we al een heel eind opgeschoten in de richting die we zeven jaar geleden ingeslagen zijn.

Dat is het bovenschoolse verhaal, maar iedere
school is anders. De leerkrachten van een team, de
kinderen, wijk, de omgeving maken dat niet één recept of oplossing op alle scholen van toepassing is.
We zijn steeds bezig hoe we ICT in kunnen zetten
op maat van de school. Sommige scholen denken
meer vanuit de leerstof. De ICT-toepassingen zijn er
dan op gericht om kinderen in staat te stellen zich
die leerstof op een eigen manier, in eigen tempo
eigen te maken. Andere scholen zijn meer geneigd
te denken vanuit de vraag: Wat heeft dit kind nodig? De toepassing waar we dan voor kiezen is veel
meer gericht op individuele leerdoelen. En tussen
die twee mogelijkheden zitten natuurlijk nog allerlei
variaties.
In feite zijn dit allemaal stappen die je in een tran-
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Wij zijn er vooral op gericht de kracht van
verschillen te benutten. Ons onderwijs
vertrekt vanuit de manier waarop wij naar
kinderen kijken. De kernkwaliteiten van ieder kind vormen daarin het middelpunt en
we benutten de kracht van die verschillen
om iedereen verder te helpen.

We hebben ons zeven jaar geleden aangesloten
bij Eduquaat. Ook daar geldt in feite het principe:
vorm volgt functie. We ontwikkelen samen een visie
op kinderen, maar de manier waarop die visie vorm
krijgt is voor iedere school anders. Omgekeerd zou
je kunnen zeggen dat we ook daar werken aan het
benutten van de kracht van verschillen. Daarom
past die organisatie ook zo goed bij ons.

(Jeannette Geraars)

‘Samen’ is echt een sleutelwoord in de manier
waarop wij aan het werk zijn. We werken samen
met ouders om het beste voor kinderen mogelijk te
maken. Kinderen zelf zijn daarbij altijd het uitgangspunt. Eigenlijk bepaalt het kind wat ‘het beste’ voor
hem of haar is. Wat heeft een kind nodig om zichzelf te kunnen zijn? Wat heeft een kind nodig om
een relatie met anderen te kunnen aangaan, zonder
zichzelf daarin te verliezen? En wat heeft een kind
nodig in relatie tot de wereld waarin het leeft? In de
stamgroepen komen die vragen steeds weer aan
de orde; impliciet en expliciet. Kinderen helpen
elkaar, zien dat de ander anders is en mag zijn. Ze
leren in relatie tot de ander zichzelf kennen, maar
ook die ander waarderen. In een stamgroep leren
kinderen van verschillende leeftijden van en met
elkaar. Dat vinden we zo belangrijk dat de inrichting
van de lokalen daar ook op is gebaseerd. De kring,
als middelpunt van samen leren is dan ook letterlijk
een vaste plek. In de vieringen, die een vast onderdeel zijn van ons programma, kunnen kinderen
laten zien wie ze zijn en de talenten van anderen
ontmoeten. De viering is eigenlijk een plek waar,
net zoals in de kring, veel zaken die we belangrijk
vinden, samenkomen.

De Duizendpoot werd in 1987 opgericht door
ouders die in Stramproy een andere onderwijsvorm
voor hun kind wilden. Het schoolconcept werd
vooral gebaseerd op wat de oprichters belangrijk
vonden voor hun kinderen. In de praktijk betekende
dit dat invloeden van allerlei andere onderwijsvormen werden samengevoegd. Een belangrijk deel
daarvan was geïnspireerd door de opvattingen van
Jenaplan. In de ontwikkeling van de school werden
die Jenaplan-componenten steeds belangrijker. Op
een gegeven moment hebben we besloten om er
dan ook echt voor te gaan en een Jenaplanschool
te worden. Dat betekende dat het hele team toen
deel heeft genomen aan de driejarige Jenaplanopleiding.
Jenaplan is ontstaan vanuit het idee dat onderwijs over kinderen zou moeten gaan. Jenaplan is
eigenlijk een antwoord op de vraag: Wat hebben
kinderen nodig en hoe kan ik een leeromgeving
inrichten waarin de leerbehoefte van ieder kind tot
zijn recht kan komen? Samen de kracht van verschillen benutten, is misschien een andere manier
om kernachtig onze manier van werken te formuleren. We werken niet voor niets in stamgroepen
waarin kinderen van verschillende leeftijden samen
leren. ‘Vorm volgt functie’ is een van de basisprincipes van Jenaplan.

Ons onderwijs vertrekt vanuit de manier waarop wij
naar kinderen kijken, de kernkwaliteiten van ieder
kind vormen daarin het middelpunt en we benutten
de kracht van die verschillen om iedereen verder
te helpen. Dat zou je samen kunt samenvatten in
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vijf kernwoorden: Samen, Kind, Passie, Breed en
Open.
Dat concept hebben we ons in de afgelopen jaren
steeds meer eigen gemaakt. Deze opvatting zou
zeven jaar geleden geïllustreerd kunnen worden
met een muziekinstrument. We proberen op allerlei
manier te werken aan een breed aanbod, kinderen
met veel nieuwe dingen kennis te laten maken.
Muziek is daar een voorbeeld van.
Op dit moment zou hetzelfde voorwerp aan onze
manier van werken verbonden kunnen worden. In
de manier waarop we naar kinderen kijken is niet zo
veel veranderd. Hoewel het boek van Leo Bormans:
’Geluk voor kinderen’ misschien nu wel een betere
illustratie zou zijn. In dat boek worden aan de hand
van tien sleutels tot geluk, aanzetten gegeven om
met elkaar over geluk te spreken. En in die gesprekken komt het in feite steeds weer neer op: de
relatie tot jezelf, de ander en de wereld waarin je
leeft.
Ondertussen werken we natuurlijk ook gewoon aan
de schoolvakken. Ook daar willen we uit ieder kind
halen wat erin zit. We maken gebruik van Snappet.
Daarin zijn we ons ook aan het ontwikkelen. We zetten het nu nog vrij methodegericht in, maar uiteindelijk willen we graag vertrekken vanuit leerdoelen.
We zijn aan het nadenken over de stappen die we
moeten zetten om tot die aanpak te komen. Daarvoor moeten wij vaardigheden ontwikkelen, maar
kinderen moeten ook kans krijgen om zich de tools
eigen te maken om zo te kunnen werken.
Goed onderwijs is een samenspel van leren, creativiteit, samenwerken en omgaan met de ander, dat
kinderen verder moet brengen op de ontwikkelroute
die bij hen past. Dus als het over Brede Talentontwikkeling gaat, is dat voor ons niet alleen een
speerpunt, maar de reden waarom we er zijn.
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In de directiekamer, waar we spreken over de speerpunten ‘Professioneel en Betrokken’ uit het koersplan
van Eduquaat, staat een kast. Op die kast staan
boeken met titels als: De negen principes van de
excellente schoolleider, Smart management, Smart
Coachen, Leiding geven aan mezelf, Systeemdenken
en Dromen, durven, doen.
Welke titels zouden er tien jaar geleden op de
boekenplank van een basisschooldirecteur hebben gestaan? Stonden daar eigenlijk wel boeken?
Waarschijnlijk wel, maar het is bijna zeker dat het niet
deze titels waren. Dergelijke boeken vond je in de
kast van managers en groot-ondernemers, toch niet
op een basisschool?
Wat is daar gebeurd?
We vragen het aan vier Eduquaat-directeuren: Jos
Ramakers, Yvonne Vaes, Vivian Berden en Jan
Teensma
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Een bestuur van zeven scholen is een maat die als
effectief werd ervaren. Groot genoeg om de problemen die we tegenkwamen samen aan te pakken.
En klein genoeg om effectief te kunnen zijn.
In de naam die voor deze samenwerking werd gekozen, kun je dat ook teruglezen. Eduquaat is een
samenvoeging van Educatief en Adequaat. Educatief spreekt natuurlijk voor zichzelf. En we wilden
adequaat zijn, effectief.

Uit het koersplan

Eigenaar zijn van het werk dat je doet (eigenaarschap en verantwoording nemen). Gehoord worden
en meedenken over wat goed onderwijs is. Het zijn
elementen die we terug willen zien binnen Eduquaat. We willen momenten organiseren en creëren
om -ook op schoolniveau- medewerkers mee te
laten denken over ontwikkelingen die voor de organisatie van belang zijn. Het kennis delen, het leren
van en met elkaar is belangrijk binnen Eduquaat.

Samen

Samen was vanaf het begin een sleutelwoord. Dat
ging niet alleen over bestuurlijke praktische mogelijkheden, maar ook over onderwijskwaliteit. Door de
gekozen samenwerking, was het idee, zouden we
professioneler kunnen zijn in de manier waarop we
onderwijs willen verzorgen voor kinderen. De bedoeling was ook dat uitwisseling van talenten, die
in beide organisaties aanwezig waren, ten goede
zouden komen aan de ontwikkeling van kinderen.
In feite is dat wat we met professionalisering voor
ogen hadden.

In gesprek met Jos Ramakers en Yvonne Vaes
Eduquaat is zeven jaar geleden ontstaan uit een
fusie van twee schoolbesturen: Weert-Zuid en het
bestuur van de Openbare scholen in Weert. Zeven
scholen die besloten om gezamenlijk verder op te
trekken. De reden voor die fusie was voor een deel
pragmatisch. In Weert-Zuid waren drie scholen
in drie heel verschillende wijken aan het werk. In
de praktijk bleek er steeds meer sprake van een
zekere segregatie. Dat was naar ons idee niet goed
voor kinderen. Kinderen moeten niet apart van elkaar, maar samen geïntegreerd de kans krijgen op
te groeien. In de gesprekken die we voerden over
de problemen die we tegenkwamen, werd al snel
duidelijk dat we te klein waren om dit serieus aan te
kunnen pakken en een onderwijsfaciliteit te leveren
die goed is voor kinderen.

De bedoeling was ook dat de uitwisseling van talenten,
die in beide organisaties aanwezig waren, ten goede
zou komen aan de ontwikkeling van kinderen.

En dat is ook goed gelukt. Een mooi voorbeeld
daarvan zijn de stappen die we gezet hebben op
het niveau van leerlingenzorg. De intern begeleiders, die voorheen ieder apart aan het werk waren,
gingen steeds meer en beter samenwerken. Uitwisseling van elkaars talenten ontstond en een bovenschools ib-er ging dat aansturen. Dergelijke netwerken zijn overal in de organisatie en op diverse
terreinen ontstaan. Dat heeft een enorme meerwaarde gegeven aan de samenwerking. Daarin
wordt ‘samen’ ook zichtbaar in onderwijskwaliteit

Groot genoeg om de problemen die we tegenkwamen
samen aan te pakken. En klein genoeg om effectief te
kunnen zijn.
Datzelfde idee leefde toen ook bij de openbare
scholen. We zijn op zoek gegaan naar samenwerking en daar is uiteindelijk Eduquaat uit ontstaan.
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vooral dat de ontmoeting op basis van kwaliteiten
als positief werd ervaren. Dat je op de hoogte was
van wat anderen deden en dat je die gewoon aan
kon spreken als je samen verder wilde ontwikkelen.
Dat heeft de saamhorigheid zeker versterkt

Academie

De Eduquaat-dag en de Eduquaat Academie zijn
meteen bij de start van Eduquaat ingericht. Het
voornaamste doel was elkaar te leren kennen en
de medewerkers mee te nemen in het denken
over onderwijs, zoals dat door de directeuren was
verwoord in het eerste strategisch beleidsplan. Het
strategisch beleidsplan formuleerde een gezamenlijke ambitie, een koers die de richting bepaalde. In
een actieplan werd vervolgens geformuleerd wat er
nodig zou zijn om die ambities ook te kunnen waarmaken. Een van de uitkomsten was de inrichting
van de Eduquaat Academie.
Die Academie was in eerste instantie voor iedereen verplicht om gedurende een jaar te volgen.
Daar kwam je collega’s van andere scholen tegen,
daar ontwikkelde je samen, daar kreeg je inzicht
in oplossingen die op andere scholen voorhanden
waren, kwam je in aanraking met opvattingen van
anderen en van jezelf, … Die Academie werd voor
een deel ingericht met de input van externen, maar
er werden ook delen van de scholing verzorgd door
directeuren en ib-ers van de eigen organisatie.

De Academie heeft als belangrijkste resultaat gehad dat we op die manier samen een onderwijsverhaal hebben ontwikkeld, een referentiekader waaraan we onze activiteiten kunnen toetsen. Dat we
bovendien gewerkt hebben aan het eigen maken
van tools die je nodig hebt om dat gezamenlijke
verhaal op jouw manier vorm en inhoud te geven
op jouw school. En dat je bovendien anderen hebt
leren kennen, met wie je samen op de werkvloer
werkt aan zichtbare onderwijskwaliteit.
De netwerken zijn in staat om zichzelf niet alleen inhoudelijk te ontwikkelen, maar de resultaten van die samenwerking ook ten goede te laten komen aan de scholen.
Er is een korte lijn met de directeuren en het BMT.

Netwerken

In de afgelopen zeven jaar is gewerkt aan de
opbouw van diverse netwerken waarin collega’s samenwerken voor alle scholen, en natuurlijk ook voor
de eigen school. Die netwerken zijn gevormd door
ib-ers, taalcoördinatoren, cultuurcoördinatoren….
Er wordt samengewerkt op het gebied van cultuur,
het jonge kind en ICT. Dat is een succes gebleken.
Die netwerken waren er natuurlijk niet meteen bij de
start van Eduquaat. In het begin is goed gekeken
naar wat er al aan samenwerking was. Weert-Zuid
had bijvoorbeeld een klein netwerk van taalcoördinatoren. De openbare scholen hadden een netwerk
rondom De Dag van de Rechten van het Kind. Er is
toen door directeuren besproken waar verbreding
van bestaande initiatieven mogelijk was. En ook of
daar behoefte aan zou zijn.
De netwerken zijn in staat om zichzelf niet alleen

De Academie heeft als belangrijkste resultaat gehad
dat we op die manier samen een onderwijsverhaal hebben ontwikkeld, een referentiekader waaraan we onze
activiteiten kunnen toetsen.
Een werkgroep heeft zich voor de inrichting van die
Academie ook beziggehouden met het formuleren
van een profiel van een Eduquaat-medewerker. De
uitkomsten van die werkgroep zijn meegenomen bij
inrichting van de Academie.
Professionalisering, betrokkenheid en uitwisseling
waren de belangrijkste doelen van die Academie.
Uit reacties die we in die tijd terugkregen van de
leerkrachten die de Academie volgden, bleek
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inhoudelijk te ontwikkelen, maar de resultaten van die
samenwerking ook ten goede te laten komen aan de
scholen. Er is een korte lijn met de directeuren en het
BMT; vaak maken directeuren ook deel uit van een
van de netwerken. Daardoor komt kennis niet alleen
tot ontwikkeling in zo’n netwerk, maar wordt die ook
meegenomen naar de eigen school en gedeeld met
collega’s. Want die zullen uiteindelijk in de omgang
met kinderen de gezamenlijke kennis ten nutte moeten
maken voor die kinderen.
Door in zo’n netwerk te opereren kun je natuurlijk
ook je eigen talent als leerkracht verder versterken.
Je wordt gehoord, jouw expertise doet er toe en je
krijgt de kans om die ook verder te ontwikkelen en te
versterken. Waar we op uit zijn bij kinderen, wordt op
deze manier ook voor leerkrachten gerealiseerd. Als je
dan ook nog ziet dat jouw bijdrage de hele organisatie
versterkt, wordt het een extra stimulans.
En het mooiste is dat dit allemaal ten goede komt aan
het realiseren van de manier waarop wij naar kinderen
kijken.

Maat

De maat die we gekozen hebben in de samenwerking
bleek een goede beslissing. De netwerken die zijn
opgebouwd waarin kennis gedeeld en uitgewisseld
wordt, hebben een bepaalde omvang nodig. Je moet
een maat hebben waarin voldoende diversiteit van
expertises aanwezig is. Als je te klein bent is de kans
groot dat je een aantal expertises mist. Maar het moet
ook niet te groot worden. De kans bestaat dan dat de
samenwerking te anoniem wordt, dat de bereidheid
om echt kennis en vaardigheden uit te wisselen in
het gedrang gaat komen, omdat je je dan niet meer
zo betrokken voelt. De maat die we hebben gekozen,
blijkt adequaat te zijn.
Als je merkt dat het werkt, dat het iets oplevert, wordt je
betrokkenheid natuurlijk ook weer vergroot.
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Door deze maat zijn we in staat gebleken om de
professionaliteit van de hele organisatie te versterken op basis van betrokkenheid. Als je enthousiast wordt van de uitwisseling in het netwerk van
de taalcoördinatoren, neem je dat enthousiasme
vanzelf ook mee naar je eigen school, waardoor de
professionaliteit weer toeneemt. Als je merkt dat het
werkt, dat het iets oplevert, wordt je betrokkenheid
natuurlijk ook weer vergroot. Dan wil je verder, dan
voel je je ondersteund, dan ervaar je dat werk als
zinvol.
Mensen die een expertise hebben op een bepaald gebied de kans geven om die expertise verder te ontwikkelen en ten nutte te maken voor het grote geheel.

BMT

Het overleg tussen de directeuren speelt in de
ontwikkeling natuurlijk ook een belangrijke rol.
Naast de netwerken zijn zij een belangrijke schakel
in de vertaling van de ideeën en opvattingen naar
de werkvloer. Het heeft natuurlijk allemaal pas zin
als de kinderen daar uiteindelijk beter van worden.
Vragen als: wat doe je al, waar kunnen we aansluiten, wat heb je nog nodig om …. spelen daarin een
belangrijke rol.
Door de uitwisseling van de problemen, successen,
werkwijzen en mogelijke manieren om die vertaalslag te maken, versterk je elkaar als directeur ook.
Er leeft daardoor een sterk gevoel van ‘samen’, je
staat er niet alleen voor.
En ook op dat niveau spelen de uitwisseling van
talenten en expertise een belangrijke rol. Leren van
en vooral ook met elkaar wordt daar echt gepraktiseerd.
Overleg, kennis delen met je team, ze medeverantwoordelijk maken voor de koers die we samen
willen realiseren zijn belangrijke tools in handen van
directies. Mensen die een expertise hebben op een
bepaald gebied de kans geven om die expertise

verder te ontwikkelen en ten nutte te maken voor
het grote geheel. Daar wordt iedereen beter van.
Je wordt als directeur meer en meer een maatschappelijk ondernemer in de leefomgeving van
kinderen.

Dat heeft nogal wat consequenties. We hebben die
nog lang niet allemaal vertaald in de manier waarop
we aan het werk zijn, maar we zijn wel goed op
weg.

Professionele dialoog

Zeven jaar samenwerking

De belangrijkste opbrengst van de samenwerking
binnen Eduquaat is misschien wel dat we in de
afgelopen zeven jaar in staat zijn geweest om een
professionele dialoog vorm te geven, waarin het
gesprek gaat over het onderwijs dat kinderen die
nu op onze scholen zitten nodig hebben. En dat
we daarin zoveel lucht en ruimte hebben kunnen
realiseren dat iedereen de kans krijgt om daar een
eigen invulling aan te geven, afhankelijk van omstandigheden, expertise en mogelijkheden.

Het belangrijkste verschil tussen zeven jaar geleden en nu zit hem in de manier waarop de school in
de samenleving staat. Voorheen waren we toch erg
gericht op de school zelf. Leren doe je op school.
Daarna ben je ‘vrij’. De veranderingen in de samenleving vragen ons om mee te bewegen. De omgeving waarin kinderen opgroeien wordt steeds bepalender in de manier waarop ze opgroeien. Als we
de ontwikkeling van kinderen echt serieus nemen,
kunnen we niet langer een eiland zijn. We moeten
veel meer na gaan denken over de rol die wij in de
hele omgeving van kinderen spelen. Initiatieven als
de Brede School, IKC, verbinden van binnen en
buiten school, worden steeds urgenter. We zijn op
een aantal plaatsen bezig om daar vorm en inhoud
aan te geven.
Als we de ontwikkeling van kinderen echt serieus nemen, kunnen we niet langer een eiland zijn. We moeten
veel meer na gaan denken over de rol die wij in de hele
omgeving van kinderen spelen.
Een ander groot verschil is de manier waarop we
naar kinderen kijken, het kindbeeld van waaruit
we werken. Vroeger was onderwijs een effectieve
manier om bestaande kennis over te dragen op
kinderen. Met het idee dat zij daar hun verdere
leven mee vooruit zouden kunnen. Een aanpak die
gebaseerd was op een idee van collectiviteit.
We hebben dat ondertussen eigenlijk omgekeerd.
Niet wat wij kinderen willen leren staat centraal,
maar de vraag wat kinderen willen leren. Wat heb jij
nodig om te kunnen leren wat jij wilt leren?
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rest van je leven de bagage levert om je vak uit te
kunnen oefenen. Je zult mee moeten bewegen, andere perspectieven moeten onderzoeken, nieuwe
mogelijkheden verkennen. De professionaliteit van
een organisatie in deze samenleving vraagt om
voortdurend leren en scholen. Dat geldt ook voor
het onderwijs. We moeten onszelf ook voortdurend
voeden met nieuwe inzichten.

In gesprek met Jan Teensma en Vivian Berden

Van los zand naar gezamenlijk eigenaarschap

Aanvankelijk was er na de fusie van de twee
besturen die samen Eduquaat gingen vormen
nog sprake van twee verschillende groepen. De
openbare scholen hadden natuurlijk daarvoor ook
regelmatig overleg met elkaar en die kenden elkaar
redelijk goed. Hetzelfde gold voor de katholieke
scholen van Weert-Zuid.
In het tweede jaar werd door Eduquaat, als een van
de eerste gezamenlijke initiatieven, de Eduquaat
Academie ingericht. Op een van die eerste bijeenkomsten werd gevraagd: Wat heb je, of wat voel
je bij Eduquaat? en het antwoord was natuurlijk:
eigenlijk nog helemaal niets. Het gevoel was toen
nog veel meer: Ik werk niet bij Eduquaat maar bij
die-en-die school. En als je dat vergelijkt met nu, is
er duidelijk een groter Eduquaat-gevoel.

We hebben een complexe taak. Daarin moet je ook
dingen tegen elkaar kunnen zeggen die het geheel
beter maken. Dat betekent dat je kritiek geeft vanuit een
professioneel perspectief.
Om dat gezamenlijk sterker op te pakken, om gezamenlijk doelen te bereiken, hebben we al heel veel
stappen gezet. Naar de toekomst toe zouden we
datnog veel doelgerichter in kunnen zetten. door
ons te verdiepen in elkaars kennis. Door echt de
inhoud op te zoeken. In de afgelopen zeven jaar is
dit platform wel gebouwd en is er onderling vertrouwen. We zien elkaars kwaliteiten, maar zouden
daar nog veel meer gebruik van kunnen en moeten
maken. Dat is een ideale situatie om vervolgstappen te zetten die, meer nog dan nu, gericht zijn op
de inhoud van ons werk.

Mensen zeggen letterlijk dat ze bij Eduquaat werken.
Dat hoorde je zeven jaar geleden niet.
Dat is ook te horen aan de manier waarop er over
gesproken wordt. Mensen zeggen letterlijk dat ze
bij Eduquaat werken. Dat hoorde je zeven jaar geleden niet. Er is duidelijk een gevoel van trots. Die
trots zit vooral in het gezamenlijk werken aan het
beste voor kinderen willen realiseren.
Door het kind consequent centraal te stellen.

Professionele dialoog

Professionaliteit betekent ook dat je elkaar aan
moet kunnen spreken. We hebben een complexe
taak. Daarin moet je ook dingen tegen elkaar kunnen zeggen die het geheel beter maken. Dat betekent dat je kritiek geeft vanuit een professioneel
perspectief. Het is soms nog lastig om in dat soort
situaties professioneel te opereren. In die situaties
is vaak het gevoel dat je als mens wordt geraakt,
tegelijkertijd wordt er verwacht dat je als professional reageert. Daarin hebben we nog stappen te
zetten.

Professionaliteit en scholing

De Eduquaat Academie heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het scholen van de medewerkers. In de snel veranderende samenleving waarin
we nu leven, kun je nu eenmaal niet meer volstaan
met het behalen van een diploma dat je voor de
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meer nodig is. Daarom organiseren we met enige
regelmaat intervisiebijeenkomsten. Die zijn vooral
gericht op de problemen die we in de praktijk van
ons werk tegenkomen. De inzet van de intervisies is
vooral: hoe kun je elkaar helpen om oplossingen te
vinden voor de problemen waar je tegenaan loopt?

Professionaliteit en leiderschap

Goed leiderschap is nog steeds voor een belangrijk
deel gebaseerd op het geven van het voorbeeld.
Als wij als directeuren zelf ons voortdurend scholen
en ontwikkelen, krijg je daarmee ook je team voor
een belangrijk deel mee in die ‘leerstand’. Als ik het
zelf niet doe, wat verwacht ik dan van mijn leerkrachten?
Om toekomstgericht leiderschap te kunnen ontwikkelen moet je je scholen. Hoe je mensen meeneemt
in noodzakelijke transities moet je leren. Zo’n opleiding volg je natuurlijk omdat je daar persoonlijk
interesse in hebt, omdat het past bij de expertise
die je al ontwikkeld hebt. Maar die behoefte aan
scholing ontstaat ook omdat die expertise nodig is
om het geheel verder te brengen.

Ondernemerschap, coaching, zelfsturing, groepsprocessen, managen, … zijn allemaal kennis- en vaardigheidsgebieden die benut moeten kunnen worden om
het gezamenlijke verhaal te kunnen realiseren.

We zouden dat nog kunnen versterken door bijeenkomsten in te richten die echt gericht zijn om
van elkaar te leren. Niet alleen de oplossingen
zoeken voor problemen en daar van leren, maar
nog een laag dieper. Het zou bijvoorbeeld interessant kunnen zijn als we het actieplan van een van
ons op tafel leggen. Niet om de problemen die zich
daarin voordoen op te lossen, maar om samen na
te denken over de tools die je als directeur moet
ontwikkelen om dat actieplan succesvol ten uitvoer
te kunnen brengen. Wat heb ik als directeur dan
te leren, waar en hoe kan ik me de nodige kennis,
vaardigheden en inzichten eigen maken?

De onderwijsvraag die Eduquaat zichzelf heeft gesteld,
vraagt om een ander soort directeur dan die van zeven
jaar geleden.
De onderwijsvraag die Eduquaat zichzelf heeft
gesteld, vraagt om een ander soort directeur dan
die van zeven jaar geleden. Diversiteit van expertise en het inzetten van talent is ook op dat niveau
van belang. Scholing zal dan ook gericht moeten
zijn op het versterken en delen van die expertises
met elkaar. Ondernemerschap, coaching, zelfsturing, groepsprocessen, managen, … zijn allemaal
kennis- en vaardigheidsgebieden die benut moeten kunnen worden om het gezamenlijke verhaal
te kunnen realiseren. Niet door als directeur al die
kennis en vaardigheden voor jezelf of voor je eigen
school zelf te ontwikkelen, maar door je eigen expertise op een bepaald gebied te versterken en die
samen te voegen met die van collega’s.

Professionaliteit en eigenaarschap

We zijn op weg naar een steeds professionelere organisatie. Daarin speelt eigenaarschap een belangrijke rol. Niet het idee dat je iets gaat doen omdat
het van je gevraagd wordt, maar iets ondernemen
omdat je het zelf noodzakelijk vindt. Als het bijvoorbeeld gaat om een gesprek-cyclus zou het eigenlijk
niet zo moeten zijn dat je daaraan invulling geeft
op het moment dat het daar volgens de planning
tijd voor is. Je zou eigenlijk zelf het initiatief moeten
nemen voor zo’n beoordelingsgesprek, als je daar
zelf de noodzaak voor voelt.

In het BMT hadden we het aanvankelijk vooral over
praktische zaken. Maar door de ontwikkeling, die
we gezamenlijk doormaken, ontdekken we dat er
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Eigenaarschap is toch vooral in staat zijn om leiding
te geven aan jezelf, wie je bent en wie je wilt zijn.
Zelfsturing kunnen vormgeven. Bewust zijn van wat
je al weet en kent, weten wat je wilt leren en hoe je
dat aan kan pakken.
Als we dat voor kinderen willen realiseren, zullen
kinderen een aantal vaardigheden moeten ontwikkelen. Maar dat heeft ook direct consequenties
voor onszelf. Je kunt kinderen niet iets leren wat
je niet zelf doorleefd hebt. Echtheid, openheid en
kwetsbaar durven zijn, horen dan niet alleen bij de
competenties die kinderen nodig hebben om eigenaar te zijn van zichzelf, maar ook bij leerkrachten,
directeuren en bestuurders.

uit te proberen, want alleen zo kom je op het spoor
van alternatieven. Fouten maken is niet het doel,
maar het gevolg van met lef de dingen anders aan
te pakken.
Er is een omgeving gebouwd waarin je erop kunt
vertrouwen dat je kunt laten zien wie je bent. Waardoor je kunt gaan bewegen.

Het is niet erg als er iets fout gaat. Sterker nog je wordt
uitgedaagd om de dingen anders aan te pakken, te
experimenteren en uit te proberen, want alleen zo kom
je op het spoor van alternatieven. Fouten maken is niet
het doel, maar het gevolg van met lef de dingen anders
aan te pakken.

Professionaliteit en ontwikkelruimte

De ontwikkeling van Eduquaat tot waar we nu zijn,
is vooral tot stand gekomen doordat er bewust
ruimte is gecreëerd om te doen waar we goed in
zijn, of willen zijn. Daar is heel erg het gevoel aan
verbonden dat je, welke rol je ook speelt in de organisatie, je vak mag uitoefenen. Het gaat altijd over
kinderen, dat staat als een huis. De ruimte om te
doen waar je goed in bent, dat te versterken en ten
nutte te maken voor het geheel.
En dat op basis van vertrouwen, waardoor je ook
durft te gaan bewegen. Het is niet erg als er iets
fout gaat. Sterker nog, je wordt uitgedaagd om de
dingen anders aan te pakken, te experimenteren en
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Reflectie Hadewych Peters
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Reflectie door Hadewych Peters

Experimenteerruimte, mogelijkheden en kansen
Instappen in de ontwikkeling die Eduquaat de
afgelopen zeven jaar heeft doorgemaakt, voelt als
een feestje. Vanuit het fundament dat de afgelopen
jaren is gelegd, wordt er verder gebouwd aan een
toekomstbestendige en veilige ontwikkel- en leerplek voor kinderen. Professionals rondom het kind
met elkaar verbinden, één wereld creëren waarin
kinderen leren en verkennen, nieuwsgierig zijn en
ontdekken, kennis wordt overgedragen en competenties worden ontwikkeld.
De professionele ruimte en de strategische richting
van Eduquaat, bieden experimenteerruimte en een
speelveld aan mogelijkheden en kansen.

Ontwikkelen in woord en daad

Eduquaat is een organisatie die lef toont. Lef om
kinderen echt serieus te nemen. Dat blijkt wel uit
het feit dat ik als manager uit de kinderopvang ben
aangenomen in de functie van directeur. Niet alleen
in woord twee werelden met elkaar verbinden om er
het beste uit naar boven te halen, maar dat ook in
daad doen.
Er zijn veel overeenkomsten tussen kinderopvang
en onderwijs. Beide organisaties spannen zich in
om de ontwikkeling van kinderen optimaal te laten
verlopen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook verschillen. Toch is het effectiever om de overeenkomsten
naar voren te halen. Om op basis van die overeenkomsten te zoeken naar elkaars sterke kanten om
de noodzakelijke expertises effectief in te zetten..
Ik wil de goede dingen uit de kinderopvang verbinden met de goede dingen uit het onderwijs, om zo
te komen tot een nog betere leeromgeving voor alle
kinderen.

Diversiteit

De diversiteit van de wijk waar de scholen van
Eduquaat gesitueerd zijn, bepaalt steeds meer
de identiteit van het speel- en leeraanbod dat we
voor kinderen gaan realiseren. Van ’s ochtends tot
’s avonds en van 0 tot 13 jaar. De verbinding van
kinderopvang en onderwijs is evident, de koppeling
met maatschappelijke organisaties steeds meer
vanzelfsprekend.

Verbinden

Verbinden is waarschijnlijk het kernwoord waar het
om draait. Het plan om samen te werken met andere partners om de school ook na drie uur een plek
van kinderen te laten zijn, is daar een voorbeeld
van. Maar ook het samen met de locatiemanager
van de kinderopvang een pedagogisch-educatief
businessplan schrijven. En wat te denken van het
inrichten van een Wereldcafé waar teamleden,
ouders combinatiefunctionarissen van welzijnsinstellingen elkaar ontmoeten. Ouders die op school
komen vertellen over hun eigen talent en hun werk.
Allemaal voorbeelden van verbindingen die gelegd worden om voor kinderen een breder palet
aan mogelijkheden beschikbaar te stellen. Gericht
op het beter leren kennen van de wereld waarin
opgroeien.
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OBS De Graswinkel op weg naar toekomstgericht onderwijs.

Het team van de Graswinkel denkt samen na over nieuwe wegen en routes die moeten leiden tot innovatief
toekomstgericht onderwijs. Daar past een andere manier van spreken, ondernemen en verbeelden bij.
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Het Dal verbindt binnen- en buitenschools leren met elkaar.

De laatste jaren liggen het leren tijdens schooltijd en het naschools leren steeds meer in elkaars verlengde
door de invoering van de Naschoolse Arrangementen. Het leren vindt structureel plaats met organisaties uit
de wijk zodat school steeds meer een leef- en leergemeenschap wordt in de wijk.
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Ouders als partners in Het Dal

Het VVE thuis/ Ouderbetrokkenheid project heeft in 2015 een extra impuls gekregen. Ouders en school werken via thema’s samen aan de ontwikkeling van de kinderen. Door de positieve ervaringen is de manier van
werken sinds augustus 2016 schoolbreed ingevoerd. Vaste thema’s in alle groepen zijn in ieder geval het
Woordenschatonderwijs en de Portfolio’s.

De school en de wijk met elkaar verbinden

Steeds meer aandacht voor verbindende activiteiten in de wijk met als doel elkaar beter te leren kennen, te
waarderen en bijv. te bewegen tijdens de wijkwandeling.
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Brede School Moesel, Groeien en bloeien

Op Brede School Moesel richten we ons op de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Niet alleen een ontwikkeling in vaardigheden, maar ook als persoon. Kinderen laten groeien én bloeien!
Leerlingen van Brede School Moesel én de kinderen van Kinderopvang Humanitas hebben dit concreet gemaakt door met elke groep een bloem te maken. Elk kind heeft hiervoor een eigen bloemblad gemaakt. Dit
bloemblad is met de bloembladen van de andere leerlingen uit de groep samengevoegd tot een bloem.
Ook heeft elk kind iets persoonlijks meegenomen dat in het hart van de bloem is opgenomen.
Daarna zijn alle bloemen samengevoegd tot een grote bloemenwolk, welke een centrale plaats in de school
heeft gekregen.
Hierdoor zijn we bezig de leerlingen te leren dat we samen school maken met respect voor elkaar in een
gezonde, veilige en goede omgeving, waarbij de eigenheid van elk kind een belangrijke rol blijft spelen.
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Een nieuw rapport

Brede School Moesel heeft veel aandacht besteed aan de lay-out en opzet van een nieuw rapport. Dit heeft
geresulteerd in een rapportklapper waarin alle leerjaren en dus alle rapporten zijn opgenomen. Hierbij zijn
ook de uitdraaien van Cito LOVS toegevoegd. En bij elk vakonderdeel (naast de algemene opmerkingen op
het eind) kan de leerkracht een stukje schrijven.
Daarnaast wordt ook bij elk rapport een “talentwerkje” toegevoegd. Een werkje waarop de leerling trots is.
Ook nieuw is dat ouders zelf bij elk rapport in de klapper kunnen schrijven hoe trots ze op hun kind zijn.
Dit alles levert een rapport op dat de ontwikkeling van een leerling weergeeft van de eerste tot de laatste
groep.
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Kindcentrum Altweerterheide
De school als spil in het dorp.

Als je op zoek bent naar ……. dan moet je bij
het KCA (Kind Centrum Altweerterheide) zijn
In de school wordt door een aantal mensen
een zelfstandige peuterspeelzaal geleid; sinds
vorig jaar is er een zelfstandige BSO; TSO
is geregeld; wellicht in de nabije toekomst
opvang voor 0 tot 12 jaar. Voor een klein dorp
en een kleine school een hele prestatie. Maar
in de school zijn nog meer activiteiten van
plaatselijk belang. De harmonie repeteert bij
ons; de dames van ‘Zij Actief’ dansen in onze
school, Hart-Save ontplooit activiteiten, de
dorpsraad en andere verenigingen vergaderen
bij ons etc.
Alles mede mogelijk gemaakt door SVBA
(Stichting Verbreding Basisschool Altweerterheide), een vrijwilligersgroep die zich ten doel
stelt de school onmisbaar te maken in dorp en
samenleving. Eduquaat staat hier van harte
achter en denkt en ontwikkelt mee.
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Kinderen aan een tafelgroep helpen elkaar

Met een maatje naar de weeksluiting

Jenaplanschool De Duizendpoot

Met een maatje kijken naar de weeksluiting

Instructie aan de instructietafel
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De kring

Het ouder-kindgesprek
71

Creativiteit op De Uitkijktoren
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Creativiteit op de Uitkijktoren

De leerkrachten van de Uitkijktoren ontwikkelden
samen met kunstdocenten een werkwijze om creativiteit te verbinden met wereldoriëntatie.
Uitgangspunt van de activiteiten zijn de kenmerken
van een creatief proces. In een startactiviteit wordt
verbazing over een onderwerp of thema opgeroepen. Daarna worden kinderen in staat gesteld om
hun vragen op eigen wijze te onderzoeken.
De resultaten van dat onderzoek worden vormgegeven en vervolgens gepresenteerd.
Creativiteit van kinderen krijgt, naast de koppeling
met wereldoriëntatie, kans zich te ontwikkelen in de
Carrousel waar kinderen op basis van eigen keuze
kennis kunnen maken met een breed scala aan
creatieve activiteiten.
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OBS De Molenakkers kiest voor Jeelo

OBS Molenakkers is een van de 35 Jeelo-scholen in Nederland. Op de foto neemt Ellen Smeets van De Molenakkers (derde van rechts) het certificaat in ontvangst waarmee dit wordt bekrachtigd.
Jeelo is een geïntegreerde aanpak die veel meer is dan een methode alleen. Er wordt vakoverstijgend en
integraal gewerkt. Er is een sterke aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden. Onderzoekend en ontwerpend leren staan centraal en het materiaal blijft actueel door de jaarlijkse updates. Verbinding met lokale
organisaties en samenwerking tussen school en voor- en naschoolse organisaties wordt mogelijk gemaakt.
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Samenwerken met de omgeving

IK DOE ER TOE - ZIJ DOEN ER TOE

Kinderen leren niet alleen op school, maar minstens
evenveel buiten school. Kinderen leren altijd, overal. Of dat nu de sommen van de juf zijn, de les over
Afrika van de meester, de manier waarop je het
beste een vis kunt vangen van een ouder vriendje,
hoe je een filmpje kunt vinden van je buurvrouw of
hoe je handig de afwas doet van je oudere broer.
Overal en altijd is er wel iets te leren.
Zeker als we niet langer nadenken over de vraag:
Wat moeten wij aan kinderen leren? maar als we de
vraag centraal stellen: Wat hebben kinderen, of wat
heeft dit kind, nodig om te leren wat het wil leren?

KRACHTIG

ONTWIKKELING

ON THE ROAD

Dan kan de school die vraag niet langer alleen
beantwoorden. Dan zijn ook andere organisaties,
personen, instellingen, voorzieningen, … in het
leven van een kind een leerbron geworden.
Dan zouden al die leermogelijkheden het liefst ook
betrokken moeten zijn op dezelfde centrale vraag:
Hoe kijken andere organisaties die een rol spelen
in de leeromgeving van kinderen eigenlijk tegen
kinderen aan; wat is het kindbeeld van waaruit ze
werken?
En welke expertise willen zij inzetten om het gezamenlijke verhaal voor het leren van kinderen
effectief te maken?
Een aantal partners van Eduquaat beantwoordt die
vraag in de vorm van een gedicht.

RICHTING

VERBINDULEREN

ALLEEN SAMEN

TUSSEN

VRIJHEID
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Richting
Snelheid door de afgegooide rugzak.
Veilig in de envelop, onze koers.
Breng ze samen, keurig in een krat.
Een onafhankelijk kompas.
Verlaat af en toe de koffer.
Mogen wij u de weg wijzen?
Samen weten we het niet.
Co de Custer (Passend Onderwijs)
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Tussen
Een vat vol verbeeldingskracht
en een koffer vol creativiteit.
Een ton talenten om te ontdekken.
Wat rest is genieten met een glas.
Blij met jezelf zijn,
in beweging.
Johannie van Tuel (cultuurcoach RICK)
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On the road
Met auto’s op pad naar relaties.
Met auto’s op zoek naar diploma’s.
Met auto’s onderweg,
ontwikkeling van je persoontje.
Met auto’s ontdekken
van bijzondere verhalen.
Waar ik ook ga,
ik ben altijd onderweg.
John Hausmans (LVO)
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Vrijheid
Met plezier en ‘in mijn kracht staan’
in mijn koffer.
Want positiviteit zit soms in mijn rugzak.
Zo dwaal ik door de wereld,
om ‘t bewegen uit mijn sporttas te halen.
En gelukkig mogen we steeds meer
bewegen.
Niels Peulen (Punt Welzijn)
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Alleen samen
In mijn jas voel ik me veilig.
Met mijn tas op de rug in beweging
en een doos om mee te gaan spelen.
Ik ben alleen op weg,
maar heb jou daarbij nodig.
Paul Horsmans (Unitus)
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Verbinduleren
In een juwelendoosje samengebracht,
een ton vol stimulans.
Met het netwerk in een transparant
hoesje
en een kluisje met geld
proberen wij nog verder te verbinden.
Silvie Brouwers (gemeente Weert)
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Ik doe er toe - Zij doen er toe
Met een krat om talenten te ontwikkelen.
en met een la vol kritisch denken.
Met een kast vol pedagogische
en didactische vaardigheden.
Met een korf aan vaardigheden en Bildung,
heb ik mijn thuis in de hele wereld;
voel ik me thuis in mijn gemeenschap.
Is mijn thuis het huis voor de ander.
Thijs Stroeks (medewerker VO)
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Krachtig
Een fles om door te kijken.
Met bakken waar kennis te vinden is.
Waar we dozen gaan vullen met schoonheid
en koffers vol vertrouwen.
Waar ik zie, wat een mooi mens je wordt.
Yvonne Geurts (kinderopvang Humanitas)
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Ik heb echt een school nodig. In ieder geval een
plek waar we de spullen hebben en kinderen samen komen. Je moet buiten kunnen spelen en met
elkaar kunnen overleggen.
Kasper, 8 jaar

Werkplezier en ruimte door de ogen van
kinderen

In een boek over een organisatie die zich dag in
dag uit druk maakt over het leren van kinderen,
mogen kinderen zelf natuurlijk niet ontbreken. Hoe
denken kinderen zelf eigenlijk over leren? Waar
zouden ze leren als de school niet zou bestaan?
Hoe denken ze over leren? En waar zijn ze het
meest trots op?
Meesters en juffen vroegen het kinderen. En dit was
wat zij op die vragen antwoordden:

Ik zou naar het bos gaan en dan leven net als de
mensen vroeger. En daar kun je dan van leren hoe
alles moet, misschien kun je dan tekens opschrijven
op een steen. En ik zou ook naar Engeland gaan
om Engels te leren. Veel mensen op de wereld kunnen Engels.
Mahmut, groep 5

Waar zou je willen leren als de school niet
zou bestaan? En wat zou je dan graag willen leren?

Ik zou naar Spanje gaan om Spaans te leren. Het
lijkt me leuk om in een andere taal te praten.
Sam, groep 5

Dan ga ik naar de moskee, want daar kan ik Marokkaans leren.
Zouhir, 7 jaar

Dan zou ik dingen in elkaar willen zetten; dat leer
ik dan van mijn vader. Bijvoorbeeld een robot die
bloemetjes plant. Of, kinderboekenschrijver worden.
Waar zou je dat willen leren?
Thuis of bij een architect.
Wie zou je kiezen als juf of meester?
Mees Kees van de film!
Wat maakt je blij op school/of geeft je plezier?
Van een schommel op de speelplaats en als ik een
fantasieverhaal mag schrijven, bijvoorbeeld over
games of een film op NetFlix. Of als je een foutje
maakt bij spelling en je mag met de ketchupfles
water spuiten.
Nick, 10 jaar

Als er geen school bestond zou ik uitslapen en dan
gaan eten en spelen en gamen.
Waar zou je naar toe gaan om te leren?
Naar de gemeente gaan om toch een school te
bouwen en vragen of er dan hele slimme mensen
kunnen werken, zoals jij bijvoorbeeld. Want ik heb
op moeilijke vragen nog geen idee, jij wel.
Hoe moet die school er dan uit zien?
Een ronde school die hoog is en dat er maar één
school is met wel 100 klassen in de vorm van een
taart bijvoorbeeld. Met heel veel kleuren. En van
die laagjes, de meeste klassen beneden en dan
weer een laag met wat minder klassen en daarna
weer een laag. Een taart heeft bijv. drie lagen, maar
deze school heeft er heel veel. Want er bestaat
maar één school voor alle kinderen.
Noah, 6 jaar

Dan wil ik geschiedenis leren, door aan andere
mensen te vragen. Oudere mensen, die nog van
alles weten over vroeger, zoals opa en oma.
Amber, 9 jaar
Vliegen, dan kon ik overal naar toe gaan.
Jasmijn, groep 4
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Noah, 6 jaar

Duiken of zeilen. Dat is rustig en ik houd wel van
rustige dingen. Ik vind het ook mooi om te zien wat
er onder water leeft en dat vind ik eigenlijk ook wel
interessant.
Thijs, groep 4

Als er iets gebeurt dat alleen wij hebben gedaan
(zoals de feesten die wij vieren) of als er leuke
activiteiten zijn met andere scholen.
Jan, groep 5
Ik ben eigenlijk altijd trots op onze school.
Ilias, groep 5

Welk nieuw vak zou je willen uitvinden op
school? En wat zouden kinderen dan kunnen leren?

Wanneer we iets doen voor een goed doel, zoals
flessenactie, iets voor Unicef of Kika.
Amine, groep 5

Ik zou meer willen dansen en turnen dan leren kinderen zich makkelijker bewegen en het is leuk.
Julia, groep 5

Als we leuke activiteiten doen.
Amal, groep 5

Ik zou meer van techniek willen leren. Dan zou ik
met blokken gebouwen gaan bouwen en dan kijken
hoe sterk het is. Ik zou games gaan bedenken
waarvan je iets kan leren.
Sebastiaan, Sam en Daan, groep 5

Als we creatief werken.
Mohammed, groep 5
Als ik goede punten haal.
Nisrin, groep 5

Ik zou meer voetbalwedstrijden organiseren. Van
samen spelen leer je veel. Je leert winnen en verliezen net als nu in de pauze.
Ilias, groep 5

Als we uitjes hebben met de fiets.
Amina, groep 5

Ik zou willen dat we alle dagen in de week naar
school konden gaan. Ik vind het fijn op school.
Daimina, groep 5

Wij vieren hier veel feesten en dat vind ik leuk.
Bijvoorbeeld met kerst en Sinterklaas of bij een
afscheid van juffen of meesters. Het is dan gezellig
en we doen dingen voor elkaar.
Wiktor, groep 5:

In zou voetbal een schoolvak maken.
Jay, 10 jaar

We vieren vaak feesten dat vind ik leuk. En we halen veel diploma’s zoals ‘sportieve school’. Ik vind
het leuk dat we aan veel dingen meedoen.
Abdikani, groep 5

Wat vind je leuk op school? En waar ben je trots
op?
De carrousel vind ik het leukst als je allemaal dingen zelf kunt bedenken. Dat er bijvoorbeeld spullen
liggen en dat de juf zegt, maak er maar iets van en
bedenk zelf wat je gaat maken.
Het meest trots ben ik op alleen werken. En als ik
iets niet weet, los ik het zelf op door heel goed na te
denken.

De naschoolse arrangementen!! Daar kun je zoveel
leuke dingen doen.
Chayenna, groep 5
Mijn juf is lief. Je krijgt rustig de tijd voor je werk en
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ik word goed geholpen.
Yessin, groep 5

Sam, groep 5
Ik zou vertellen dat je veel kan leren op onze school
en dat ze je goed steunen. We leren ook met spelletjes.
Yessin, groep 5
De meesters en juffen geven goede lessen. Ik kan
veel leren want ik merk dat ik de dingen goed kan
leren snappen en dan ga ik goed vooruit.
Noortje, groep 5

Ik vind het fijn dat er zoveel leuke kinderen zijn.
Jessy, groep 5

Wat vind je eigenlijk van leren? En hoe
merk je dat je goed leert?

In het portfoliogesprek kan ik dat vertellen aan mijn
ouders dat zie je dan in de grafiek en op de blaadjes die erin zitten. De juf is actief en sportief en wilt
ons veel leren dat vind ik goed.
Ilias, groep 5

Dat we een leuke school hebben, vooral de meester die ik nu heb.
Ilias, groep 5

Ik kan zien dat ik goed vooruit ben gegaan met
rekenen. Dat merk ik maar dat kan ik ook laten zien
in mijn portfolio.
Lieke, groep 5

Er zijn veel leuke dingen om te doen en je kan er
veel leren.
Yassine, groep 5
Een leuke , sportieve en creatieve school
Amal, groep 5

Ik vind de werkaanpak goed. We leren dingen op
verschillende manieren vooral de leerspelletjes vind
ik het leukste.
Chayenna, groep 5

Een leuke en gezellige school.
Evelien, groep 5

Leren is leuk, want dan wordt je brein steeds groter
en weet je op een gegeven moment alles.
Younes, 9 jaar

Ik vind het een creatieve en leuke school.
Mohammed, groep 5
Een leuke school waar grappen gemaakt kunnen
worden.
Nisrin, groep 5

Als je iemand uit een ander land zou kunnen vertellen over onze school wat zou je dan vertellen?
Er zijn veel lieve kinderen op deze school. Je kan
makkelijk nieuwe vrienden maken. Er zijn ook veel
lieve leerkrachten. En als je nieuw bent en als je
nog geen Nederlands kan dan kan je dat leren in
de NT2 klas. Dat is fijn.
Chaima, groep 5

Een leuke, creatieve en sportieve school.
Amina, groep 5

Als jij een school mag bouwen, hoe zou die
er dan uit zien?

We leren niet alleen uit boeken maar doen ook
vaker spelletjes om van te leren en daarbij mag je
dan bewegen.

Op mijn school zou je grote gymzalen hebben waar
je alles kunt leren van turnen. Ik ben dan meester,
want ik kan het al heel goed. En als je er tafels en
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stoelen hebt dan zijn dat banken en turntafels met
een plaatjes op van iemand die de handstand doet!
Of een flik-flak, dat is nog cooler!
Kiano 6 jaar

Als je zelf mocht kiezen van wie je mocht
leren, wie zou je dan kiezen?

Van een superheld. Bijvoorbeeld The Thundermans, dat is een familie die krachten heeft. Die kunnen mij dan leren hoe ik kan teleporteren. Dan kan
ik overal naar toe gaan waar ik maar wil.
Jasmijn, groep 4

Een school met heel veel lampen. Allemaal ballampen. Waar je ook Mindcraft en Mario kunt leren. Bij
groep 8 ga je dat leren. In de kelder, want het moet
ook een beetje spannend zijn. De lampen zijn daar
uit of rood. Ik ben daar meester en ik ga het de juffen leren.
In groep 1 t/m 7 staan allemaal bedden. Daar mogen ze slapen en eten. De radio staat aan en daar
kun je spelen. Wat gaan ze leren, niks! Maar ze
moeten wel de schoenen uit want het mag er niet
vies worden. Als het kapot is mogen ze het allemaal zelf maken.
Gijs 8 jaar

Van mijn moeder, omdat zij heel goed talen kan. Zij
kan ook Frans en zo en ze praat ook Marokkaans.”
Youssef, groep 4
Van mijn moeder want die is best wel slim. Zij kan
ook heel goed Zweeds praten. Ze heeft al bijna het
hele klappertje uit!
Pixie, groep 4

Wat maakt jou trots op school?

Dat ik kinderen kan helpen bij het rekenen want ik
vind rekenen eigenlijk wel leuk. Maar ik ben ook
weer blij al ik klaar ben met helpen want dan kan ik
weer verder met mijn eigen werk en ik ben blij dat
de kinderen dan blij zijn.”
Thijs, groep 4

Als ik meester van een school was:

Als ik meester was van een school wil ik een school
met dino’s. In de dino’s zitten letters verstopt. Zo
leer ik lezen. Kijk maar naar de nek. En als ze op de
kop staan, zijn het weer andere letters.
Elijah, 7 jaar

De pauze, omdat dan frisse lucht kan krijgen. Ik
vind frisse lucht lekker ruiken en dan krijg ik energie.
Youssef, groep 4

Als ik meester was van een school wil ik een school
met echte dieren. Daar kan ik dan mee spelen en
het is stoer als een leeuw naar mij luistert. Van de
botten kan ik heel veel leren.
Zouhir, 7 jaar
Ik wil later juf worden, een lieve juf. Maar ook
streng, want dat is wel nodig!’
Jaylinn, 9 jaar
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STAND VAN ZAKEN
Werken aan de toekomst, streven naar geluk
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pelende verhaal dat zichtbaar wordt als je kennis
neemt van de actuele praktijk op de scholen?

Werken aan de toekomst, streven naar
geluk

Eduquaat is zeven jaar aan het werk om een actuele opvatting over onderwijs voor kinderen zichtbaar
te maken. De zes speerpunten uit het koersplan
geven richting aan deze ontwikkeling. In het tweede
deel van dit boek werden die zes speerpunten
verbeeld. Maar wat levert dit beeld nu eigenlijk op?
Wie kennis neemt van de inhoud van het tweede
deel van dit boek ziet al meteen dat er sprake
is van allerlei dwarsverbanden en verbindingen
tussen deze speerpunten. Werkend aan passend
onderwijs, ben je ook bezig met brede talentontwikkeling. De verbinding van leren binnen en buiten
school kan alleen vorm krijgen door samenwerking
met partners buiten de school. Wat is het overkoe-

Een powerpoint van de stand van zaken

Met vier directeuren werd een rondetafelgesprek
ingericht waarin we ons bogen over de vraag: Wat
is het actuele verhaal dat Eduquaat over onderwijs
vertelt?
Bij het begin van het gesprek werd de deelnemers
gevraagd om zich voor te stellen dat zij elders in
het land een presentatie zouden moeten geven
over Eduquaat. Een verhaal waarin duidelijk wordt
wat het grote verhaal van de organisatie is. De presentatie zou tien dia’s mogen bevatten. Hoe zou dat
verhaal dat luiden?
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dia 2
Netwerken
Als je van betekenis wilt zijn voor de ontwikkeling van kinderen heeft dat consequenties voor de
manier waarop je professionaliteit rondom kinderen organiseert. Het gaat dan niet langer over de
allround professional die alles weet en kan en zich
een jaar lang met een groep kinderen bezig houdt.
Het is in onze samenleving een illusie om vol te
houden dat iedereen alles kan. Je zult de talenten
van de professionals rondom het kind zo moeten
organiseren dat die talenten worden benut voor het
geheel van het netwerk rondom kinderen. Niet ieder
voor zich het wiel uitvinden, maar gebruik maken
van de talenten die in de organisatie aanwezig zijn,
ten gunste van de hele organisatie.
Dat betekent dat je diversiteit als kracht accepteert
en niet als probleem ziet.

dia 1
De ontwikkeling van kinderen als uitgangspunt
Bij alles wat we doen, bij alles wat we ondernemen,
aanpakken en organiseren is steeds de vraag: Wat
betekent dat voor kinderen? De ontwikkeling van
kinderen is steeds de referentie. De fusie heeft
ons in feite teruggeworpen op de basisvraag van
onderwijs: Waarom onderwijs? Waarom doen we
dat? En waarom doen we dat zo? De uitkomst van
dat denkproces moet natuurlijk zijn: We willen van
betekenis zijn voor de ontwikkeling van kinderen.
Het is onze maatschappelijke taak om dat goed te
doen.
Wat kinderen nodig hebben is leidend, is eigenlijk
een betere formulering. Alles wat we daaromheen
organiseren en uitvoeren moet daaraan bijdragen.
Kinderen zijn eigenlijk onze enige referentie.
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dia 3
Om leren gaan met diversiteit
Diversiteit heeft ook nog een ander kenmerk.
Kinderen die nu op school zitten, groeien op in
een multiculturele geglobaliseerde samenleving.
Diversiteit is in de werkelijkheid om ons heen een
gegeven. Kinderen zullen moeten leren om daarin
mee te doen en er een positieve bijdrage aan te
leveren. De leerbehoefte van kinderen kun je ook
vanuit dat perspectief bekijken. Dan staan kinderen
zelf niet centraal, maar de noodzaak om te leren
omgaan met diversiteit en van daaruit een positieve
bijdrage te leveren aan samen leven. Wereldburger
kunnen zijn.
Om met vertrouwen de wereld in te durven gaan
moet je stevig in je schoenen staan. We bouwen
aan dat vertrouwen in de leefomgeving van kinderen hier in Weert, zodat ze later met een rugzak vol
bagage de wereld tegemoet kunnen treden.

dia 4
Diversiteit in vormgeving
Iedere school is anders, ieder team is anders,
iedere wijk is anders. Binnen de kaders die we ons
gesteld hebben, waarin de leerbehoefte van ieder
kind leidend is, is het dan ook vanzelfsprekend dat
de inrichting van iedere ontwikkellocatie anders kan
zijn. Misschien zelfs wel anders moet zijn. Ook dat
aspect van diversiteit is een voorwaarde om onze
ambitie waar te kunnen maken.
Je zou het kunnen zien als een schilderij. Er is een
duidelijke lijst die het kader bepaalt, waarbinnen
bewogen kan worden. Binnen die lijst van het schilderij wordt een bont palet van kleuren en vormen
zichtbaar. Maar er zijn ook voldoende open plekken die lucht geven, ademruimte om te bewegen,
of om later nog eens in te vullen. Het is ook een
dynamisch schilderij, dat steeds van kleur en vorm
verandert.
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dia 5
Een passende maat voor samenwerking
De kwantiteit die nodig is om kwaliteit te realiseren
is een belangrijke factor. Je moet een maat hebben
die voldoende kwaliteit in huis heeft. Een maat die
verantwoordelijkheid voor elkaar mogelijk maakt en
niet te groot is waardoor het gevaar van anonimiteit
op de loer ligt. Een passende schaal die ambities
mogelijk maakt.

Je ziet vanuit dat standpunt eigenlijk steeds de buitenwereld die binnenkomt en de binnenwereld die
naar buiten gaat. Kinderen worden uitgenodigd en
uitgedaagd om buiten school te leren. En tegelijkertijd zie je steeds meer organisaties, die vroeger
naast of apart van de school stonden, in de school
functioneren.
De school wordt steeds meer een leer- en leefgemeenschap. Daarin spelen leerkrachten en andere
professionals, maar ook ouders een belangrijke rol.
Vanuit de school worden ouders ondersteund in de
opvoeding van hun kinderen. Die ondersteuning is
nodig omdat dat weer ten goede komt aan de ontwikkeling van kinderen. Het maakt zaken mogelijk
die anders blijven liggen.

dia 6
Verbinding in een leef- en leeromgeving
Samen weet je meer dan alleen. Samen kun je verdiepen, verrijken en uitwisselen. Samen niet zo zeer
in de betekenis van dia 2. Daar gaat het om het
netwerk van professionals. Samen gaat in deze dia
veel verder dan onze eigen schoolorganisatie: samen met ouders, samen met steakholders, samen
met organisaties en instellingen die van belang zijn
voor het netwerk rond het kind, samen met de wijk,
…..

100

dia 7
Samen, niet meer alleen
Je ziet in de organisatie ook steeds groepjes
mensen samen iets oppakken en uitvoeren. Je bent
eigenlijk nooit iets alleen aan het doen.
Je kunt dat verbeelden in een driehoek: kind - ouder - school.
Daar zou je nog een driehoek aan toe kunnen
voegen, of overheen kunnen leggen: gezin - buurt centrum.
Als je die twee driehoeken over elkaar legt, ligt dat
‘samen’ in het midden van die driehoeken.

dia 8
Feedback, professionele ruimte
Een volgende voorwaarde waar we aan werken is
de continue dialoog. Het gesprek in alle vormen,
vanuit een oprechte betrokkenheid op de ontwikkeling van kinderen. Niet het gesprek dat wordt
ingegeven door belangen of vanuit een politieke
agenda.
Dat betekent een omgeving waarin je fouten moet
kunnen maken. Als je nieuwe dingen onderneemt,
kan er ook eens iets mislukken. Daar moet je het
met elkaar over hebben, om daarna weer een
nieuwe poging te doen de dingen anders aan te
pakken.
Het is eigenlijk tegelijkertijd vooruit en achteruit
kijken. Samen kijken wat je gedaan hebt om daarna
de volgende stap te kunnen zetten.
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dia 10
Lege dia
Een lege dia die verbeeldt dat het nooit af is, dat
er steeds iets nieuws is om in te vullen. En dat
je vooraf ook niet alles in kunt vullen, maar open
ruimte nodig hebt als er zich nieuwe inzichten of
ontwikkelingen voordoen.

dia 9
Openheid en vertrouwen
Dat kan alleen als er onderling vertrouwen is, als je
je kwetsbaar op kunt en durft te stellen en daar niet
op afgerekend wordt. Niet in de zin van toedekken
of vergoelijken, maar tonen wie je bent en hoe je
denkt. Oprechtheid is ook een woord dat in dit rijtje
past.

dia 11
De ontwikkeling van kinderen als uitgangspunt
De presentatie zou moeten eindigen met de eerste
dia. Dat is immers steeds de referentie, het fundament waarop alles gebouwd is.
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als een toegevoegde waarde waarmee het samenleven veel aan kwaliteit kan winnen.

Het verhaal achter de dia’s

De dia’s vertellen het verhaal van Eduqaat zoals
zich dat voordoet in de praktijk. Achter dat zichtbare verhaal zit een diepere laag verborgen. Dat
verhaal kan verteld worden in drie kernwoorden:
verbinding, feedback en flexibiliteit
Flexibiliteit, feedback en verbinding zouden dan
weer samengevat kunnen worden met een term als:
voortdurende beweging, continuüm, of misschien
zelfs wel perpetuum mobile. Het is nooit af, het
proces gaat steeds verder, past zich steeds aan, is
vloeibaar.

Trend 3
De 24/7 samenleving waarin je voortdurend aangesproken wordt. Waarin je flexibel moet meebewegen.
Een toenemende vraag naar verantwoordelijk eigenaarschap van je eigen leven, een hiërarchie op
basis van een rol met specifieke kennis en kunde in
plaats van functie.
Trend 4
De impact van ICT-toepassingen en de virtuele realiteit waarin we steeds meer eigen keuzes moeten
maken.

Vier trends

De ontwikkeling van Eduquaat werd aangeduid als
een voortdurende beweging die nooit stil staat en
eigenlijk nooit af is. Om verder te kunnen gaan op
de ingeslagen weg is het van belang na te denken
over vervolgstappen. Wat zijn trends die zich in de
samenleving voordoen, waar rekening mee gehouden moet worden? Welke maatschappelijke ontwikkelingen doen zich voor waar wij rekening mee
moeten houden, of deel van uit moeten maken? En
wat betekent dat voor de Eduquaat-scholen over
een aantal jaren?
In het tweede deel van het gesprek werden vier
actuele trends benoemd:

Mensen nemen hun rol en hun taak en voelen zich verantwoordelijk. Dat is heel kenmerkend voor wie wij zijn, als totaal. Dat is een fantastisch fundament om verder te bouwen
naar de toekomst.
Die trends kunnen alle kanten ingaan. Er is een
scenario denkbaar waarin negatieve kanten van
deze trends de overhand krijgen, maar evengoed
is er een scenario denkbaar waarin de vragen en
dilemma’s een positieve wending geven aan de
samenleving. De school of onderwijs heeft daarin in
ieder geval een belangrijke taak. Doel is nog steeds
om kinderen voor te bereiden om een positieve
bijdrage te leveren aan de manier waarop we ons in
de wereld voortbewegen.
Dat stelt opnieuw eisen aan de school, of de
onderwijsinstelling, die past bij de manier waarop
we naar kinderen kijken en hoe de samenleving
functioneert.
Wat we nu breed in de organisatie hebben gerealiseerd en wat ook echt voelbaar is, is verantwoording en eigenaarschap van binnen uit. Er is
weinig hiërarchische structuur te ontdekken en toch
gebeuren er verdraaid goede dingen. Zonder dat

Trend 1
Een transitie van aanbodgericht naar vraaggericht
in alle sectoren van de samenleving. Dus ook in
de school, waar de vraag van het kind nog meer
centraal komt te staan en de consequenties die dat
heeft voor de manier waarop we de leeromgeving
van kinderen inrichten.
Trend 2
Een toenemende segregatie, polarisering waardoor
de vraag: Wie ben ik? steeds nadrukkelijker gesteld
wordt. En anderzijds de diversiteit zien als kracht,
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daar zichtbaar op gestuurd wordt. Er is sprake van
een continue inhoudelijke dialoog. Mensen nemen
hun rol en hun taak en voelen zich verantwoordelijk.
Dat is heel kenmerkend voor wie wij zijn, als totaal.
Dat is een fantastisch fundament om verder te bouwen naar de toekomst.
Dat bouwen aan de toekomst zal meer en meer
gericht worden op de vragen van het kind. Een
professionele kijk op de ontwikkelingsvraag van
kinderen. Differentiatie is dan een noodzaak. Dan
zul je ICT nodig hebben om maatwerk te kunnen
realiseren. Zonder partners van buiten de school
kan dit ook niet ingevuld worden. Netwerken zijn
dan noodzakelijk om kennis en vaardigheden zinvol
te koppelen. Je moet kunnen volgen wat er in de
samenleving gebeurt en beelden hebben bij wat
een geglobaliseerde wereld betekent. School droeg
vroeger in 940 uur per jaar kennis over die nodig
was om mee te kunnen doen. Nu moet de school
samen met pedagogische partners opvoeden in de
5000 uur die een kind wakker is.

niets doen of ondernemen en doorgaan zoals we
altijd hebben gewerkt, de school zichzelf overbodig
zal maken. De ontwikkelingen lopen dan buiten de
school om.
Wat je als school in ieder geval wel hebt, is de mogelijkheid dat kinderen elkaar ontmoeten. Misschien
is ‘school’ dan ook niet meer het goede woord.
Misschien moeten we op zoek naar een passender
term. De school wordt meer een vrijplaats waar je
het leven kunt leren.
De school als een facilitair bedrijf dat betekenisvolle
ontmoetingen mogelijk maakt.
Ontmoetingen met jezelf, de ander en de wereld
waarin je leeft. Om te leren wie je bent, van waaruit je opereert en de wereld tegemoet wilt en kunt
treden.
Dat stelt een aantal voorwaarden aan de school
van de toekomst. Voorwaarden die daarmee ook de
outlines van de school van de toekomst formuleren.
Kern daarbij is dat kinderen in de ontmoeting met
zichzelf, de ander en de wereld leren een antwoord
te formuleren op de vraag: Wie ben ik?
Natuurlijk moet je je daarvoor een aantal vaardigheden eigen maken. Dat zijn in feite de ordeningsinstrumenten om de wereld te kunnen begrijpen:
taal, verhalen, life-vertellers, rekenen, voor-beelden,
inspiratie van anderen… Die moeten echter dienstbaar zijn aan het versterken van diversiteit als een
kracht, eigenaarschap, samen ontwikkelen, leren
en ontwikkelen in de breedte, authenticiteit.

De school als een facilitair bedrijf dat betekenisvolle
ontmoetingen mogelijk maakt.
Ontmoetingen met jezelf, de ander en de wereld waarin
je leeft. Om te leren wie je bent, van waaruit je opereert
en de wereld tegemoet wilt en kunt treden.

Op weg naar de toekomst.

De trends die we zojuist benoemden, kunnen gemakkelijk leiden tot een nog meer gesegregeerde
samenleving, waarin de verschillen nog sterker en
groter zijn dan ze nu al zijn. Dat lijkt ons geen wenselijke ontwikkeling. Wij willen graag een intensieve
bijdrage leveren aan een samenleving die meer
gericht is op samen-leven.
We hebben natuurlijk niet overal invloed op, dus we
kunnen het niet sturen in de richting die wij samen
bedenken, maar tegelijkertijd spelen we natuurlijk
wel een rol. Duidelijk is in ieder geval dat als we

Kans-rijk met een open blik, zonder oordeel vooraf naar
kinderen kijken, zou wel eens het motto van de toekomst van het onderwijs kunnen worden. Met alle consequenties die dat heeft voor de verantwoordelijkheid
om een adequate leeromgeving in te richten die daar bij
past. Want uiteindelijk streef je naar geluk.
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De school van de toekomst moet gepersonaliseerd
leren mogelijk maken. Werken vanuit betrokkenheid
op kinderen. Er is een aantal pedagogische waarden die, ondanks alle veranderingen, staan als een
huis: nadenken over het leven, maatschappelijke
oriëntatie, keuzes maken met je hart en daarnaar
handelen, keuzes maken die bij jezelf passen en
daar de consequenties van aanvaarden. Filosoferen, denken, waarachtig zijn. Dat zouden ook in de
toekomst de leidende principes moeten zijn voor
onderwijs en dus ook voor Eduquaat.
In de toekomst zal het gaan om een gedifferentieerde leeromgeving waarin behoefte en noodzaak van
de manier van leren bepalend zijn voor de context
die wordt geboden. Soms zul je voorlezen in de
zandbak, soms in een mooie chique stoel en soms
aan de keukentafel bij de buren. De leeromgeving
groeit met kinderen mee, verandert voortdurend,
is flexibel. Al was het alleen al om kinderen gelijke
kansen te geven. Samenwerking tussen alle partners rondom een kind zal dan een noodzaak zijn, al
vanaf 0 jaar.
Nu zijn we nog steeds bezig om problemen op te
lossen op het moment dat we die signaleren. Onze
activiteiten zullen meer en meer gericht moeten zijn
op het anders inrichten van onze signaleringsfunctie aan de voorkant, zodat die problemen zich niet
meer voordoen. Kans-rijk met een open blik, zonder
oordeel vooraf naar kinderen kijken, zou wel eens
het motto van de toekomst van het onderwijs kunnen worden. Met alle consequenties die dat heeft
voor de verantwoordelijkheid om een adequate
leeromgeving in te richten die daar bij past.
Want uiteindelijk streef je naar geluk.

Er is een aantal pedagogische waarden die, ondanks
alle veranderingen, staan als een huis: nadenken over
het leven, maatschappelijke oriëntatie, keuzes maken
met je hart en daar naar handelen, keuzes maken die
bij jezelf passen en daar de consequenties van aanvaarden. Filosoferen, denken, waarachtig zijn. Dat
zouden ook in de toekomst de leidende principes moet
zijn voor onderwijs en dus ook voor Eduquaat.
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STAND VAN ZAKEN
Een reflectie door Jan Teensma
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Reflectie door Jan Teensma
Als ik het verslag van het rondetafelgesprek lees,
gaat mijn Jenaplanhart sneller tikken. Ik word er
blij van. Het gaat steeds over kinderen en niet over
leerlingen. Een kind is meer dan een leerling vind
ik. Een visie die bij mij past en binnen Eduquaat.
Ik wil er twee dia’s uit halen.
De eerste is: De ontwikkeling van kinderen is
uitgangspunt binnen Eduquaat. Zoals hierboven
beschreven past dat binnen mijn Jenaplanvisie.
De tweede is: Diversiteit in omgeving. Iedere school
is anders, ieder team is anders. Dat is ook echt zo
binnen Eduquaat. Ik voel me gehoord en gesteund
door mijn collega directeuren als het gaat om mijn
visie op onderwijs. Ik mag en kan er zijn als
Jenaplanmens.
Ik voel me dan ook gelukkig dat ik binnen Eduquaat
mag werken.
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ADEQUAAT LEREN
Een reflectie van buitenaf
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Leren ondanks de school

Frappant als je bedenkt dat ik in mijn leven na de
lagere school een bestaan heb opgebouwd dat
draait om creativiteit, zelfstandig denken en ondernemerschap. Had die psycholoog dat nu echt
niet gezien? Of was de situatie op school toen van
dien aard dat wij niet eens de kans kregen om die
kanten van onszelf te laten zien? Waardoor er voor
die psycholoog ook niets te ontdekken viel? Valt me
nu achteraf toch een beetje tegen van die man.

Mijn lagere school stond in Veldhoven, onder de
rook van Eindhoven en ook onder de rook van de
NV Philipsfabrieken. Veldhoven groeide in die tijd
hard door de toenemende werkgelegenheid die
de expansie van Philips met zich meebracht. Wij
woonden in een wijk waar alleen Philips-employees
woonden. De school die we bezochten werd bevolkt door kinderen van wie de vaders allemaal bij
de NV werkten. Ik spreek nu over midden jaren ’60
van de vorige eeuw.
De school was splinternieuw en groeide als kool.
De onderwijzers waren allemaal jonge leerkrachten.
In 1966 zat ik in de zesde klas bij meester Eltink, tevens hoofd van de school. Toen bestond de CITOtoets nog niet. Maar de hoofden van scholen hadden in gezamenlijke vergadering zelf een centraal
proefwerk gemaakt dat in alle zesde klassen van de
gemeente werd afgenomen. Een soort CITO-avantla-lettre. Daarvoor verhuisde onze meester Eltink tijdelijk naar een andere school en kregen wij bezoek
van een andere meester: meneer de Vries, waarvan
ik later hoorde dat die als bijnaam De Kuus droeg.
Behalve dat centraal proefwerk werd voor onze
schoolkeuze ook een psychologisch onderzoek uitgevoerd door drs. C. Schuitemaker van de Stichting
Noord-Brabant voor School en Beroepskeuze te
Tilburg. Tenminste dat heb ik veel later pas begrepen. De uitslag van het onderzoek heb ik pas jaren
later onder ogen gekregen. Ik kan me er ook helemaal niets meer van herinneren. De reden dat ik
dat niet te lezen kreeg was waarschijnlijk tweeledig.
De uitslag was gericht aan mijn ouders en duidelijk
niet aan mij. Bovendien vervulde de inhoud van
het halve A4-tje van de psycholoog mijn ouders
niet echt met trots. De kern van het epistel bevatte
de volgende observatie: ‘Zijn denken mist namelijk
zelfstandigheid en creativiteit. Ook zijn werkhouding doet weifelend aan, ofschoon hij van goede wil
is.’ Er stond nog net niet: Doet goed mee.

Waarschijnlijk was die psycholoog ook helemaal niet
geïnteresseerd in mij, wie ik eigenlijk was. Hij was veel
meer op zoek naar de wijze waarop ik het beste in het
systeem zou kunnen passen.
Maar ik begrijp het ook wel. We werden opgeleid
vanuit het idee dat we kennis moesten verwerven
die we ons verdere leven konden gebruiken. Hoe
meer kennis hoe beter. We werden er dan ook
dagelijks aan herinnerd dat het belangrijk was om
goed ons best te doen op school. Waarschijnlijk
was die psycholoog ook helemaal niet geïnteresseerd in mij, wie ik eigenlijk was. Hij was veel meer
op zoek naar de wijze waarop ik het beste in het
systeem zou kunnen passen. Dat hij vanuit dat perspectief tot die conclusie kwam, was waarschijnlijk
helemaal terecht.
Een psycholoog anno nu zou een heel andere focus hebben. Die zou veel meer geïnteresseerd zijn
in antwoorden op vragen als: Wie ben jij? Wat kun
jij? Wat beweegt jou?
Wat voor de psycholoog gold, gold ook voor de
meesters en juffen op de school. We werden zes
jaar lang aangesproken als collectief. De meesters
en de juffen schoten eigenlijk met een hagelgeweer
kennis de klas in. Wie wat van die kennis opving
kon mee vooruit, wie het niet pakte, had pech, ….
In dat licht was zo’n psychologisch onderzoek
eigenlijk flauwekul. Want als er nu wel naar boven
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gekomen was dat creativiteit en zelfstandig denken
sterke kanten waren? Wat had ik er dan mee kunnen doen in die leeromgeving?

doen geloven. Het heeft er alleen maar de schijn
van dat de ingezette weg verder zal gaan.
De school is in die veranderende werkelijkheid
geen eiland waar de dingen onveranderlijk zijn.
Sterker nog, de school is een cruciaal instrument
om te leren om mede vorm te geven aan die veranderende wereld. Kinderen die nu op school zitten,
zullen in hun leven, nog nadrukkelijker dan wij,
geconfronteerd worden met andere werkelijkheden.
Nu kunnen we drie dingen doen als we dit constateren. We kunnen net doen alsof er niets is veranderd en gewoon doorgaan met wat we altijd al
gedaan hebben en dan maar hopen op een goede
afloop. We kunnen ook krampachtig proberen om
de oude zekerheden zo goed mogelijk te bewaren
en die hier en daar aanpassen, zodat het met wat
pleisters en plakband weer naar behoren functioneert, zolang het duurt. Of we kunnen nadenken
over een ander perspectief op leren.
In dat laatste geval zien we verandering om ons
heen niet als een bedreiging, maar als een kans,
als een uitnodiging om onze opdracht: kinderen
voorbereiden op een positieve bijdrage aan de
samenleving, gestalte te geven.

Dat die leeromgeving van toen niet echt bij mij
paste, ontdekte ik jaren later in de samenwerking
met Hanneke van Mierlo. We waren betrokken bij
de ontwikkeling van een onderwijsconcept dat
gebaseerd was op meervoudige intelligenties en
ander actuele inzichten in ontwikkelingen ten aanzien van het leren van kinderen. Toen we over onze
eigen lagereschooltijd spraken, vertelde Hanneke
vol enthousiasme over de tijd die ze daar had doorgebracht. Veel geleerd, leuk om te gaan, levendige
herinneringen,….. Ik herkende daar niets van. Ik
ben ongetwijfeld iedere dag braaf naar school gegaan, maar herinner me er nagenoeg niets van.
Het is toch goed gekomen. Leren doe je overal,
zelfs ondanks de school.

Opgroeien in een gefragmenteerde wereld

De wereld waarin ik opgroeide was een eenduidige, duidelijk omschreven wereld. Het had er de
schijn van dat het een werkelijkheid uit één stuk
was. Maar ondertussen is die werkelijkheid behoorlijk gefragmenteerd geraakt. Dat was een aantal
jaren geleden al duidelijk, voor wie dat wilde zien,
maar in de afgelopen paar jaar is die fragmentering
exponentieel toegenomen. Was er vroeger een duidelijke waarheid waartoe je je moest verhouden, nu
is er sprake van vele waarheden, zelfs alternatieve
waarheden. Was er voorheen een duidelijk carrièreperspectief, nu is een carrière niet langer vooraf
te plannen. Kon je veranderingen voorheen nog bijhouden door bij te leren, de dingen beter te doen,
nu kun je verandering alleen nog maar volgen door
het fundamenteel anders te doen.
Het heeft er niet de schijn van dat die ingezette
weg snel weer zal omkeren naar de toestand van
50 jaar geleden, al willen sommigen ons dat wel

De school is in die veranderende werkelijkheid geen eiland waar de dingen onveranderlijk zijn. Sterker nog, de
school is een cruciaal instrument om te leren om mede
vorm te geven aan die veranderende wereld.
En dat is volgens mij de kern van waar de scholen
van Eduquaat mee bezig zijn.

Leren dankzij de school

Want hoe mooi zou het zijn als je zou leren dankzij
de school? Als de school een leeromgeving zou
zijn die past bij wie je bent, of bij wat je wilt zijn. Bij
wat je beweegt, waar je warm van wordt en waar je
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naar op zoek bent? Als de school een plek is waar
je kennis maakt met voor jou nog onbekende werelden? Waar je het leven uit kunt proberen en daar
ook met regelmaat faliekant in mag mislukken?
Niet alleen omdat dat prettig is, maar vooral omdat
het gewoon noodzaak is. Op een positieve manier
meebouwen aan een wereld die voortdurend in
beweging en verandering is, kan alleen maar als je
stevig in je schoenen staat. Als je weet wie je bent,
wat je kunt, waar je goed in bent. Als je geleerd
hebt gebruik te maken van je talenten en capaciteiten. Als je de kans hebt gekregen om je competenties te herkennen, ontwikkelen en versterken.

kunnen bereiken.
Leren kan in dit verband niet alleen voorbehouden
zijn aan de tijd dat kinderen bij elkaar in de groep
zitten op vaste tijden. Leren doe je altijd, overal.
Vandaar dat er acties worden ondernomen om binnen- en buitenschool nadrukkelijk met elkaar te verbinden. Vandaar dat partners die normaal gesproken niet tot het onderwijsdomein worden gerekend,
verbonden worden met het leren van kinderen. De
school is dan slechts een van de partners in de
leeromgeving van kinderen.
Het is frappant dat bij het maken van het boek de
speerpunten makkelijk in beeld te brengen waren.
Overal in de organisatie zijn voorbeelden op te halen van acties die de speerpunten zichtbaar maken.
Het blijft niet bij woorden alleen, je kunt er letterlijk
foto’s van maken. En dat is een grote kracht van de
organisatie.
Bovendien wordt er gewerkt vanuit eigen kunnen en
eigen context. De speerpunten worden niet op alle
scholen gelijkvormig uitgewerkt. Er is sprake van
een koers-plan, waaraan ieder vanuit zijn eigen (on)
mogelijkheden vorm en inhoud geeft. Waardoor je
weer kunt leren van elkaars oplossingen en daar je
voordeel mee kan doen.

De speerpunten die de zoektocht van Eduquaat
richting geven, zijn gericht op het realiseren van
een leeromgeving waarin kinderen de kans krijgen
om die kanten van zichzelf te ontwikkelen. Eigenaarschap is in die speerpunten de verbindende
schakel.
Overal in de organisatie zijn voorbeelden op te halen
van acties die de speerpunten zichtbaar maken. Het
blijft niet bij woorden alleen, je kunt er letterlijk foto’s van
maken. En dat is een grote kracht van de organisatie.
In dit boek wordt geprobeerd om de speerpunten
uit het koersplan zichtbaar te maken. Of in ieder
geval de stand van zaken op te nemen. Het is mooi
om te zien dat die actie meteen leidt tot allerlei
dwarsverbanden en koppeling tussen de speerpunten. Door onderwijs in te richten dat past bij
wat kinderen nodig hebben, werk je meteen ook
aan brede talentontwikkeling. Dat kan alleen maar
als de inrichters van die leerprocessen hun verantwoordelijkheid nemen, als ze professioneel en betrokken zijn. Die kwaliteiten kunnen zich alleen maar
ontwikkelen als ze de ruimte krijgen om te groeien
en als er sprake is van werkplezier. Innovatie en
vernieuwing niet om de innovatie en vernieuwing,
maar omdat het nodig is om de gestelde doelen te

Natuurlijk is de situatie nog niet optimaal. Het is nog
niet àf. en het is bovendien een illusie om te denken
dat ht ooit af zal zijn. Er kan nog heel veel verbeterd
worden. De werkelijkheid is weerbarstig. Maar op
het fundament dat de 7 Eduquaat-scholen in de
afgelopen 7 jaar samen hebben gebouwd, kan met
gemak een sterk leergebouw worden neergezet. Al
is het de vraag of de metafoor van een gebouw nog
wel passend zal zijn. Waarschijnlijk zal de leeromgeving van kinderen in de komende jaren minder
‘vast ‘en veel eerder ‘vloeibaar’ moeten worden.
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stappenplannen, … tot het verleden behoren.
Het betekent dat ontwikkeling niet meer een vast
plan is, maar vloeibaar wordt, meebeweegt met wat
zich voordoet.

Hoe nu verder? De vloeibare school

In dit verband is de TEDx-lezing: Smart failure for a
fast-changing world van Eddie Obeng interessant
(https://www.youtube.com/watch?v=EjSuaeVfE9I).
Hij maakt daarin een statistiekje van verandering.

Vertaald naar de school zou dat wel eens kunnen
betekenen dat het schoolgebouw, met een vast
curriculum, een opdracht van het ministerie, in een
speciaal instituut opgeleide professionals, leren als
verantwoordelijkheid van de school, vaste lestijden
en gebouwen, …. niet meer zullen voldoen.
Als je altijd, overal van iedereen kunt leren om een
positieve bijdrage aan de wereld om ons heen te
leveren vanuit je eigen (on)mogelijkheden zou het
instituut school met zijn gebouw en organisatie wel
eens in de weg kunnen gaan zitten. Leren doe je
dan misschien wel aan de keukentafel bij je vriendjes in de buurt, in het wijkgebouw waar samen met
anderen een oplossing wordt gezocht voor een
probleem in de wijk, waar je ’s avonds oefent om
………..

De verandering die we aankunnen en bij kunnen
benen met leren en de dingen anders doen, geeft
hij daarin weer als een gestaag oplopende lijn. De
werkelijke verandering waarmee we geconfronteerd
worden, is een lijn die aanvankelijk nog meebeweegt met de lijn die we kunnen verwerken, maar
die neemt op een gegeven moment exponentieel
toe en gaat zowat recht omhoog. Ergens zijn die
twee lijn elkaar gekruist. Obeng noem dat middernacht. We lagen toen te slapen. Bovendien is
dat 15 jaar geleden gebeurd. Vanaf dat moment
kunnen we verandering niet langer bijhouden door
de dingen beter te doen, meer te leren. Vanaf dat
moment kunnen we alleen nog verder als we de
dingen fundamenteel anders gaan doen. We kunnen dan alleen nog verder door te experimenteren
en te improviseren. Steeds maar één stap vooruit
kijken. Die stappen vallen niet vooruit te plannen.
We kunnen alleen nog maar steeds een eerste stap
zetten.
Dat betekent dat procedure, meerjarenplannen,

Dat is een interessant vergezicht. Het zou interessant zijn om dat eens voor te leggen aan de psycholoog die mij in 1966 onderzocht, of aan mijn
juffrouw Marijke die mij in de eerste klas leerde
lezen. Ook zij zullen gewerkt hebben vanuit een
opvatting over adequaat onderwijs en dat was het
toen waarschijnlijk ook. Maar adequaat anno nu is
een heel ander adequaat. En het adequaat van de
toekomst is nog weer een heel ander verhaal.
Pieter Mols
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COLOFON
Werken aan de toekomst, Eduquaat inside werd uitgegeven ter gelegenheid van het zevenjarig bestaan van
Eduquaat Stichting voor openbaar en bijzonder primair onderwijs in Weert.
De wereld verandert, Eduquaat werkt aan onderwijs dat mede vorm geeft aan die verandering. Deze publicatie wordt dan ook opgedragen aan iedereen die op zijn eigen manier heeft bijgedragen aan het zichtbaar
maken van die verandering
Dit boek werd vormgegeven in opdracht van de stichting Eduquaat door ContraPunt, cultureel constructiebureau/Pieter Mols
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Teksten			
Correctie		
Fotografie		

Pieter Mols/Henk Derks
Pieter Mols
Erni van Aerts, Chantall Beljaars
Pieter Mols / Henk Derks

Met dank aan iedereen die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze publicatie.
Weert, april 2017
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Het boek Werken aan de toekomst, Eduquaat inside,
werd in opdracht van Eduquaat Stichting voor openbaar
en bijzonder primair onderwijs in Weert door Pieter Mols
samengesteld en vormgegeven.
Pieter Mols werkte als leerkracht in alle groepen van het
basisonderwijs. Hij was directeur van een erfgoedmuseum en schoolbegeleider. Hij ontwikkelt, doceert en
publiceert op het brede terrein van cultuur, cultuureducatie en onderwijsinnovatie. Daarnaast voert hij een praktijk
als beeldend kunstenaar.
Sinds 2000 combineert hij zijn ervaring en kennis als
zelfstandig cultureel ondernemer in ContraPunt, cultureel
constructiebureau.
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