
EXPERIMENTEEL ONDERWIJS

6 ZATERDAG DE VOLKSKRANTZATERDAG 13 APRIL 2019

Deze week waarschuwde de
Onderwijsinspectie voor een wildgroei aan
hippe conceptscholen, die zelf nieuwe
leermethoden bedenken. Terwijl er al veel
bekend is over wat wel en niet werkt. 

Door Kaya Bouma Illustratie Tim Peacock

Waarom is
het onderwijs
zo hardleers? 

E
en meisje van 13 maakt
een samenvatting in
een handschrift dat zo
netjes is dat je er
 zenuwachtig van
wordt. Twee jongens
buigen zich over een
schaakbord. Een knul

die alles van planeten en zwarte gaten
schijnt te weten verschuilt zich achter
een computer in de hoek, een koptele-
foon op zijn hoofd.

Zo gaat het hier elke dag. In deze klas
van dertig kinderen – leeftijd: 10 tot 15
jaar – volgt iedereen een persoonlijk les-
programma dat ze in grote lijnen zelf
mogen vormgeven. De docenten – ze he-
ten hier coach – begeleiden hen daarbij.

Néia, 14 jaar, knotje en bril met ronde
glazen, is enthousiast over dit concept:
‘Er zijn geen lessen. Ik werk in mijn eigen
tempo. Je wordt hier niet gepusht, niet
gevoerd, je krijgt niets voorgekauwd.’

De eveneens 14-jarige Jules zegt dat hij
adhd en dyslexie heeft. ‘Op vorige scho-
len was dat een probleem. Hier niet. En
het is ook fijn dat we geen toetsen
 hebben.’

En Ben, een 10-jarig meisje met lang
donker haar, vertelt over de ‘challenge’
die ze gedaan heeft, een opdracht die ze
samen met de coach heeft bedacht. ‘Ik
heb uitgezocht wat ze allemaal doen op
een manege’, zegt ze. ‘En daarover heb ik
een les gegeven aan andere kinderen op
paardrijles.’

Concepten combineren

Inderdaad, dit is dus zo’n school waar-
over de Onderwijsinspectie deze week
repte. Hier op het Montessori College in
Groesbeek experimenteren ze sinds het
begin van dit schooljaar met een nieuw
onderwijsconcept, zoals talloze scholen
de afgelopen jaren transformeerden tot
Sterrenscholen, tweetalige scholen,
 entrepenasia, Unescoscholen, Steve Jobs-
scholen of Topsport Talentscholen.

Of nee, eigenlijk combineren ze hier
in Groesbeek – in samenwerking met de
plaatselijke basisscholen – twee nieuwe
concepten. Eén: het tienercollege, dat de
laatste jaren van de basisschool combi-
neert met de eerste jaren van de middel-
bare school. Twee: het Agora-principe,
waarbij leerlingen van verschillende
leeftijden en verschillende niveaus bij el-
kaar in een klas zitten. Begeleid door de
coaches krijgen ze onderwijs dat is aan-

gepast aan hun eigen wensen en moge-
lijkheden.

Die combinatie biedt allerlei voorde-
len, zegt directeur Arianne Nas. Zo hoe-
ven kinderen niet al op hun 12de een
keuze te maken voor een nieuwe school
en worden ze niet op jonge leeftijd op
een vmbo, havo of vwo ingedeeld.

Ook wilden ze kinderen in Groesbeek
ruimte bieden om hun eigen nieuwsgie-
righeid te volgen en te ontdekken waar
ze goed in zijn. Dat is waarom ze bij
Agora-onderwijs terechtkwamen, zegt
Nas, een concept dat enkele jaren gele-
den ontwikkeld is bij Niekée Roermond,
een middelbare school.

‘Wat de kern daarvan is? Onze rector
zei het laatst mooi: om kinderen gelijke
kansen te bieden moet je ze allemaal an-
ders behandelen. Wij kijken naar het
kind. Wat is zijn beginsituatie? Hoe ont-
wikkelt het zich – ten opzichte van zich-
zelf, niet ten opzichte van de groep?’

Onderuitgehaald

Werkt zo’n nieuw concept ook? De On-
derwijsinspectie toonde zich in De Staat
van het Onderwijs, het jaarverslag dat
woensdag verscheen, kritisch over de
wildgroei aan nieuwe concepten en pro-
fielen. Zo voeren sommige scholen me-
thoden in die door de wetenschap allang
onderuit zijn gehaald. Bovendien evalu-
eren ze onvoldoende wat die nieuwe
concepten nou precies opleveren. Het
onderwijs, vindt de inspectie, moet
meer evidencebased zijn.

Het is een boodschap die Paul Kirsch-
ner al jaren verkondigt. ‘Er is ongeloof-
lijk veel bekend over wat werkt en wat
niet werkt’, zegt de hoogleraar onder-
wijspsychologie aan de Open Universi-
teit. ‘Maar het is niet bekend bij de do-
centen, niet bij de mensen die docenten
opleiden en al helemaal niet bij school-
directeuren.’

Om dat te veranderen publiceerde
Kirschner onlangs samen met twee an-
dere onderwijswetenschappers een
boek over 24 belangrijke onderwijson-
derzoeken van de afgelopen vijftig jaar.
Het boek bevat veel tips over wat bewe-
zen werkt. Om te zorgen dat het ook
daadwerkelijk in de klas belandt, is het
gratis te downloaden.

Hoe kan het dat er zo weinig onder-
zoek doorsijpelt in het onderwijs? Sim-
pel, zegt Kirschner, elke Nederlander
denkt verstand te hebben van onderwijs,

omdat elke Nederlander zelf ooit naar
school is geweest.

Het valt onderwijssocioloog Herman
van de Werfhorst van de Universiteit van
Amsterdam ook op. ‘Iedereen denkt te
weten wat goed onderwijs is. Je merkt
het zelfs als je op het ministerie van
 Onderwijs komt. Persoonlijke anekdo-
ten zijn bepalend voor iemands onder-
wijsvisie. Een verhaal over de ervaringen
van de buurman wordt in alle ernst aan-
gedragen als input voor onderwijs -
beleid.’

Veel nieuwe onderwijsconcepten
 beginnen vanuit een levensvisie, zegt
Kirschner.‘Het idee dat een kind het
 beste leert als het zelf iets ontdekt. Dat
klinkt hartstikke mooi. Maar het is een
 filosofie, er is geen enkel wetenschappe-
lijk bewijs dat het zo werkt. Sterker: we
weten uit onderzoek dat ontdekkend

 leren een ontzettend inefficiënte
 manier van leren is.’

Inspirerende coaches

Directeur Arianne Nas kent de kritiek op
ontdekkend leren – iets wat een van de
pijlers van het Agora-onderwijs lijkt te
zijn. Maar ze brengt graag een nuance
aan. Nee, hier op school bepaalt geen
kind de leerroute helemaal zelf. ‘We gaan
er niet van uit dat kinderen dat  kunnen.
Ze weten niet goed wat ze willen weten.’

En daarom krijgen ze hulp van de coa-
ches. ‘Zij moeten de leerling inspireren’,
zegt Jacqueline de Volder, ooit docent
 Nederlands, nu coach. ‘Door met ze naar
buiten te gaan, naar een museum bij-
voorbeeld. Of door de wereld de school
in te halen, door ouders en experts te
 laten vertellen.’

Elke
Nederlander
denkt
verstand te
hebben van
onderwijs,
omdat elke
Nederlander
naar school 
is geweest
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NIEUW
VENSTER

N
egin Mirsalehi uit Almere
zit in kleermakerszit op
een enorm bed met orna-
menten en gedrapeerde
oudroze gordijnen, mes en
vork in de aanslag. Voor
haar neus een ontbijt voor
een weeshuis, geserveerd

op zilverwerk en porselein met gouden randjes. ‘Small
girl, big breakfast’, schreef de influencer met 5,2 miljoen
Instagramvolgers bij de foto. Het was tijdens de mode-
week in Parijs vorige maand, toen Negin traditiege-
trouw logeerde in hotel Plaza Athénée. Natuurlijk niet in
een scharrig eenpersoonskamertje à 875 euro per nacht,
maar in de Royal Suite, de grootste suite van Parijs met
een oppervlakte van 450 vierkante meter, vier badka-
mers en een inloopkast, en dat voor slechts 22.000 euro.

Niet dat Negin dat betaald heeft, denk ik. Waarschijn-
lijker is dat ze er gratis verbleef in ruil voor reclame op
Instagram — het hotel werd in zeven foto’s getagd.
Grote kans zelfs dat ze er ook nog een zak geld voor
heeft gekrégen, al zullen we daar nooit achter komen.
Influencers eten nog liever hun klompsneakers op dan
dat ze uitweiden over hun marktwaarde.

Wat de meesten ook mijden als de pest, zo werd de
afgelopen weken pijnlijk duidelijk, zijn ongezellige
 zaken als mensenrechten. Niet dat influencers niet
geëngageerd zijn, integendeel, maar social media
 engagement betekent net even iets anders. Het komt
kort gezegd neer op de verhouding tussen je volgers-
aantal en de hoeveelheid likes en reacties. Hoe voordeli-
ger die verhouding, hoe beter je in de markt ligt. En om
dat social media engagement niet in gevaar te brengen,

dient met een een grote boog om dat andere engage-
ment heen te worden gelopen. Straks jaag je met een
onmodieus statement over Israël of institutioneel
 racisme je andersdenkende volgers nog weg.

Maar dit keer ligt het ingewikkelder. De eigenaar
van Plaza Athénée en acht andere luxehotels, tevens de
sultan van Brunei, heeft het mogelijk gemaakt homo-
seksualiteit te bestraffen met de dood door steniging.
Hassanal Bolkiah bekrachtigde vorige week zijn al jaren
geleden aangekondigde shariawetten, waaronder ook
stokslagen voor overspel en amputatie voor diefstal. Sta
je dan in je designerjurk op een balkon met uitzicht op
de Eiffeltoren, met perfect zeemeerminnenhaar en
bloed aan je handen.

George Clooney riep twee weken geleden op tot het
boycotten van de hotels uit het Dorchester Collective,
en kreeg bijval van sterren als Ellen DeGeneres en Elton
John. Demonstranten verzamelden zich voor The Dor-
chester in Londen en donderdag wordt er een kiss-in
 gehouden bij de Bruneise ambassade in Parijs. De influ-
encers die met Plaza Athénée samenwerkten, onder wie
Negin maar ook de Duitse Leonie Hanne en de Brazili-
aanse Camila Coelho, zwegen ondertussen in alle talen.

Hun volgers pikten het alleen niet. Onder de Parijse
luxefoto’s lieten ze weten teleurgesteld te zijn en wer-
den kreten van het kaliber ‘shame on you’ afgewisseld
met regenboogvlaggetjes. ‘Dit is waar  Negin haar plat-
form voor moet gebruiken’, vond ene Tara. ‘Morele stan-
daarden zijn belangrijker dan een gratis hotelkamer’,
aldus Katerina. En een volger uit Iran: ‘Stop met het ver-
wijderen van reacties en vertel ons of je Plaza Athenée
nog steeds steunt.’ Blijkbaar kan dat ene engagement
soms toch wel een beetje van dat andere gebruiken.

Of de samenwerkingen met het hotel stilzwijgend
zijn stopgezet, zal duidelijk worden tijdens de Parijse
coutureweek eind juni. Maar hoewel er in Brunei nog
niks is teruggedraaid, is het gros van Negins volgers al-
weer bezig met andere dingen. Waar ze haar heupket-
ting heeft gekocht bijvoorbeeld, en die beige Dior-tas. Je
gunt ze een rolmodel dat ook van een moreel kompas
het allernieuwste hebbedingetje weet te maken.

INSTAGRAM
 Influencer Negin
Mirsalehi in de
 Royal Suite van het
 omstreden Parijse
hotel Plaza
 Athénée.
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Directeur Nas benadrukt ook graag
dat haar school niet zomaar wat aanrom-
melt. Ze delen kennis en ervaring met an-
dere Agora-scholen. Onderzoeksbureau
Oberon houdt in opdracht van het minis-
terie van Onderwijs de tienercolleges
nauwlettend in de gaten. En bovendien
krijgt de school advies van een hoog -
leraar sociaal-cognitieve neuroweten-
schappen van de Radboud Universiteit.

Die hoogleraar, Harold Bekkering,
fronste wel even toen hij vernam dat de
inspectie bij de invoering van nieuwe
 onderwijsconcepten wil weten of die wel
effectief zijn. ‘Voordat we dat gaan me-
ten, moeten we eerst duidelijk vaststel-
len wat we van het onderwijs willen’, zegt
hij. ‘Waartoe dient het onderwijs? Willen
we leerlingen volstoppen met zo veel
mogelijk kennis, zodat ze zo hoog moge-
lijke cijfers voor het examen halen en
daarna alles weer vergeten? Of – en dat
zou mijn doel zijn – willen we betere bur-
gers van ze maken?’

Daarnaast benadrukt Bekkering dat
ook in het traditionele onderwijs lang
niet alles bewezen effectief is. Dat komt
onder meer doordat het lastig is de
 werking van onderwijsconcepten te on-
derzoeken. Nieuwe medicijnen worden
getest op verschillende groepen patiën-
ten, zegt de hoogleraar, waarbij de ene
groep – zonder het te weten – een pla-
cebo krijgt. ‘In het onderwijs kan dat
niet. We kunnen geen placebogroep ma-
ken die niet weet wat we doen. Daardoor
is het ingewikkeld te bewijzen of een on-
derwijsconcept ook echt een verbete-
ring is.’

Het is een van de grootste obstakels
van onderwijsonderzoek, zegt ook on-
derwijssocioloog Van de Werfhorst. ‘Stel
je wil een nieuw onderwijsconcept on-
derzoeken, dan moet je het met andere
scholen vergelijken als controlegroep.’
Dat gebeurt in Nederland nauwelijks,
volgens de Amsterdamse hoogleraar.
‘Scholen willen niet de controlegroep
zijn, de groep waar niets gebeurt. In het
onderwijs is er vaak de behoefte om di-
rect informatie te krijgen, om direct iets
te doen. Onderzoek is iets van de lange
adem. Die tijd is er in het onderwijs niet
altijd, of scholen willen die tijd niet ne-
men.’

Gelukkige leerlingen

De voorstanders van het Agora-concept
wijzen in ieder geval graag naar de eer-
ste resultaten van Niekée Roermond, de

school waar het concept bedacht werd.
Onlangs deed de eerste lichting mee aan
de eindexamens en de resultaten kwa-
men overeen met wat op grond van het
basisschooladvies verwacht mocht wor-
den.

‘Dat is knap’, zegt Bekkering. ‘Want
doordat deze leerlingen heel lang hun
eigen leerroute volgden, hebben ze veel
minder tijd besteed aan de examenstof
dan leerlingen elders.’

In Groesbeek, waar ze pas dit jaar
 begonnen, kijken ze ook naar zaken die
niet meetbaar zijn. ‘Laatst kwam hier
een groep basisschooldirecteuren op
 bezoek’, vertelt coach Jacqueline de
 Volder. ‘Sommige vonden het maar
apart, hoe wij het onderwijs hier inrich-
ten. Maar er was er ook een bij die zei: ze
ogen allemaal zo gelukkig hier. Dat vind
ik ook een graadmeter.’

MYTHE OF NIET?

ONTDEKKEND LEREN

De enigen die goed kunnen
ontdekken zijn experts, zegt
Paul Kirschner. ‘Die weten wat
ze weten, wat ze niet weten en
hoe ze die lacune moeten op-
vullen.’ Een kind dat niets weet
over een bepaald onderwerp,
gaat zomaar wat proberen. De
hoogleraar onderwijs -
psychologie van de Open
 Universiteit zette in 2006
 wetenschappelijk onderzoek
naar deze  onderwijshype op
een rij en concludeerde: er is
geen  bewijs dat het werkt.
‘Ontdekkend leren is niet
 motiverend en niet efficiënt.’ 
Conclusie: werkt niet.

IEDER KIND LEERT ANDERS

Het idee van de ‘leerstijlen’ is
als volgt: elk mens is anders
en leert anders. De één leert
het beste visueel, de ander
auditief. ‘Dat wordt nog op
heel veel scholen toegepast’,
zegt Kirschner, die in 2016
meeschreef aan een boek dat
onderwijsmythen doorprikt.
‘Het klinkt ook heel logisch,
maar zo werkt het niet. Een
probleem is bijvoorbeeld dat
leerstijlen worden bepaald op
basis van voorkeur. Maar dat
je iets prefereert, betekent
nog niet dat het voor jou ook
staan beter werkt. Er is geen
goed onderzoek dat het be-
staan van leerstijlen aantoont.’ 
Conclusie: niet bewezen.

OVERHOREN 

EN SAMENVATTEN

‘Als je wilt dat een leerling een
tekst onthoudt, is het goed
om hem of haar uit te horen
over wat hij zojuist gelezen
heeft’, zegt Kirschner. ‘Door de
kennis die je eerder is aange-
boden, weer op te diepen, ont-
houd je de stof beter dan door
het een tweede keer te lezen.’
Een samenvatting maken
werkt ook goed. ‘Mits een leer-
ling weet hoe dat moet.’
Conclusie: vaker doen.


