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Nee! Alweer te ver doorgereden op het bedrijventerrein 
van Zutphen-Noord. Eentje verderop naar rechts gaan, 
blijkt niet te kunnen: loopt dood bij een van de IJsselha-
ventjes. Zelfs na eerdere bezoeken aan De Bijzaak, een 
duiventil van zzp’ers, creatievelingen en avonturiers, toch 
de kruip-door-sluip-doorroute niet foutloos genomen. 
Omkeren dan maar.

Er staan opmerkelijk veel auto’s geparkeerd voor het 
stille gebouw. Het stoere logo van de motorwerkplaats 
El Lobo prijkt prominent boven de ingang. Vlak naast de 
klink een klein A5’je met een geheime uitnodiging voor 
een samenkomst van de Onderwijssmokkelaars.  
Binnen is al een man of tien. Onderwijsman en -vrouw. 
Er druppelen er meer binnen. De één leerkracht in het 

Al een jaar gonst het over Onderwijssmokkelaars in de Achterhoek. Er 

schijnt een ‘geheim dagboek’ rond te gaan. En hier en daar verschijnen nep-

sigarettenpakjes met de tekst: ‘Pas op: werklustverhogend’. Hoofdredacteur 

Geert sprak aanwakkeraar Sandra van Kolfschoten over het geheime 

genootschap dat toch ook gezien wil worden. En over ‘mooi’ in plaats van 

‘goed’ als kwaliteitsdefinitie van onderwijs.

‘Doe mij maar mooí onderwijs in plaats van góed onderwijs’
In gesprek met Sandra van Kolfschoten

Geert Bors
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‘Doe mij maar mooí onderwijs in plaats van góed onderwijs’

speciaal onderwijs, de ander stamgroepleider in de 
onderbouw en is er samen met een bovenbouwcollega 
en hun schoolleider. Weer een ander heeft vandaag op 
school haar sleutel en laptop ingeleverd en gaat voor 
zichzelf beginnen. In een hoek brult een brander warme 
lucht de winterkille ruimte in. Een tafel met drank en 
spijs. Onderwijssmokkelaar van het jaar, Erik Hekkelman, 
is vandaag de gastheer. Hier in De Bijzaak, heeft hij ook 
een ruimte. Vader van vijf kinderen, leraar in het speciaal 
onderwijs, onderwijstrainer, muzikant.

Al tijden hoor ik gefluister over de Onderwijssmokke-
laars. Over een her en der in het land gevonden boek-
werkje Het geheime dagboek van een Onderwijssmok-
kelaar. Over een legendarisch schuurfeest in de herfst. 
Over een stevig vonkend vuur in elk van die smokkelaars 
om het op een andere manier over onderwijs te heb-
ben, echt inclusief, echt passend. Het gefluister alleen 
al brengt me terug bij de genootschappen die ik had als 
kind in mijn Limburgse thuisdorp. Door hun taal ook, zo 
anders in woord en beeld dan de met managementtaal 
doorspekte onderwijsterminologie. Ondermijnend. Spe-
lend. Spannend. Aanlokkelijk. 
Aanwezig is ook Sandra van Kolfschoten. Ze is veel in en 
om het onderwijs, maar vandaag vooral vuuraanwakke-

raar van de Onderwijssmokkelaars. Sandra verzorgde in 
november een workshop op de NJPV-conferentie en ook 
toen was haar optreden markant. Al tijdens haar geïm-
proviseerde flitspresentatie, waarin ze het hele concept 
van flitspresentaties vanuit een vrolijk metaperspectief 
leek te bekijken. 
Opvallend waren twee tweets: in de eerste schreef Van 
Kolfschoten dat ze heel andere deelnemers aan haar 
workshop had gekregen dan verwacht: “…dat mijn on-
derwijskunstworkshop vervolgens vol zit met mensen die 
niet op de lijst staat en bijna niemand van de lijstmensen 
er is.” En de tweede, van Ilse van Hal: ““Doe mij maar 
MOOI onderwijs in plaats van GOED onderwijs! Onder-
wijskunst volgens @svankolfschoten #onderwijssmok-
kelaars #jenaplanconferentie” Voor een themanummer 
over kwaliteit wilde ik die laatste wel verder uitgelegd 
krijgen. Een week later spreken we elkaar telefonisch.

Ik zou zeggen dat ik je op het Jenaplanpodium al zag 
smokkelen: je optreden was grappig ontregelend, je 
boodschap hoorbaar voor de goede verstaander.
“Ha! Ja, ik had onderweg verzonnen dat ik iets heel an-
ders wilde gaan doen dan ik voorbereid had, en ik belde 
meteen de organisatie of ik nog iets met een filmpje 
kon doen – van de opkomende Zutphense rapper Pjotr, 
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die net op de Nacht van de Onderwijssmokkelaar had ge-
staan. Maar het programma zat strak in elkaar en het zou 
niet meer lukken met dat filmpje. En dus vertelde ik wat 
me overkomen was. Wat ik had willen doen. En hoe ik het 
onderwijs zag. Meteen al kwamen er mensen vragen of 
ze nog in mijn workshop terecht konden. Eenmaal bezig 
bleek ik zo ongeveer het aantal deelnemers te hebben dat 
zich had aangemeld: de helft bleek ter plekke besloten 
te hebben te komen, wat ook betekende dat de helft van 
degene die zich tevoren had ingeschreven, op basis van 
mijn optreden gedacht had: toch maar niet.”

Da’s dan duidelijk.
“Inderdaad. Ik gebruik die toonzetting vaker. Ik kom ook 
niet meer een uur tevoren naar een gelegenheid om mijn 
spullen klaar te zetten, maar maak het klaarzetten en 
uitpakken nu een onderdeel van mijn verhaal. Dat scheelt 
tijd. Datzelfde kun je als leraar: in je voorbereiding kom je 
vaak tot de mooiste inzichten, de spannende momenten. 
Waarom zou je die voorbereiding, jouw denkwerk, niet 
ook in de klas doen en daar meteen een leermoment van 
maken? Jij noemde mijn optreden net ‘grappig’. Dat is een 
woord dat ik vaak hoor. Charlotte Porskamp van NePwerk, 
die bijna al ‘mijn’ vormgeving doet, zei: ‘Wij nemen onze 
grappen zeer serieus.’”

Ronald Giphart sprak ooit over het vervreemdingseffect 
dat uitgaat van een grap: je krijgt de werkelijkheid net an-
ders gepresenteerd. Dat geeft een kleine schok en kantelt 
je perspectief even – soms met blijvende gevolgen.
“`Ja, precies dat. De noodzaak van vervreemding. Die ga 
ik gebruiken. Bedrijfskundige Mathieu Weggeman noemt 
dat ‘dadaviseren’. Hij en ik verkennen dat concept op 
heel aangename manier. Meestal met bitterballen en een 
Bossche Bol.”

Die tweet ‘Doe mij maar mooi onderwijs, in plaats van 
goed onderwijs’. Dat vervreemdt ook.
“Dat heb ik van Weggeman. Je hebt het ‘goede, het ware 
en het schone’. En in het onderwijs en in andere organi-
saties houden we ons vooral bezig met het goede en het 
ware. We vragen ons af: klopt het? Is het goed? Is het 
moreel juist? Maar er is ook zoiets als schoonheid. Ook dat 
heeft ruimte nodig. Er is onderzoek gedaan naar esthe-
tische werkprocessen. Voorbeeld: een team van artsen 
en verpleegkundigen doet een ingewikkelde operatie. 
De operatie slaagt en uiteindelijk loopt het team de OK 
uit, gaat aan tafel zitten met een mok koffie voor zich. 
Iedereen is stil en kijkt voor zich uit. En een van de artsen 
zegt alleen maar: ‘Mooi, hè?’ Als je plastisch kijkt naar de 
situatie, was er een hoop hectiek. Maar de groep ervoer 
flow, samenwerking, verbinding – met elkaar, met de pa-
tiënt, met de concentratie in het moment. Dat noemt die 
arts: mooi. Van zo’n esthetisch werkproces kun je zeggen 
dat mooi werk ook bijna altijd goed werk is.”

Dat is een gaaf inzicht. Tenzij dat ‘mooie werk’ alleen 
opsmuk, alleen vorm is.
“Het gaat niet om oppervlakkige esthetiek. Dat is wel 
de kunst: om van iets dat mooi is ook de diepgang over 
het voetlicht te krijgen. Het dagboek van een onder-
wijssmokkelaar ziet er mooi uit, qua vormgeving, maar 
heeft ook diepgang. Misschien vindt iemand iets dat ik 
mooi vind alleen maar grappig. Dan wordt het misschien 
minder serieus genomen. In het kader van de werkdruk-
gelden, hebben we een sigarettenpakje nagemaakt dat 
niet gaat over werkdrukverlaging, maar over werklust-
verhoging. Zoals je vroeger een sigaret ging roken om 
even tot jezelf te komen op een drukke werkdag, zo vind 
je nu in ieder pakje een mooi boekje dat eenzelfde soort 
moment biedt. Maar het kan zijn dat het er zo geinig 



uitziet, dat mensen het niet echt lezen. Terwijl het wel 
echt serieus is: we gaan in op die werkdrukgelden op een 
manier die ik ook in een grafiek en een factsheet kwijt 
gekund had.”

Kunst is dus een goed vervoermiddel voor jouw serieuze 
boodschap?
“Kunst is natuurlijk ook wat het is, het mag er gewoon 
zijn – iets nutteloos. Het is waardevol in zijn niet-nuttig-
heid. Maar aan de andere kant: veel van wat als bloed-
serieuze informatie gepresenteerd wordt, is vaak bij 
nadere beschouwing helemaal niet zo waardevol. Plan 
– do – check – act, bijvoorbeeld. Dat zie je vaak hangen 
in directiekamers. Dat kan iedereen verzinnen, maar er 
zijn mensen die dachten: daar maken we een poster van. 
En er zijn echt een aantal dingen, structuurdingen, die 
je goed met elkaar moet regelen. Zelf werk ik ook heel 
gestructureerd. Maar ik wil de balans graag de andere 
kant op trekken. Omdat er al zoveel gedacht wordt in 
‘effectieve leertijd’. Niet alles kan en moet effectieve 
leertijd zijn.”

Bij de bijeenkomst van de Onderwijssmokkelaars heb je 
de groep ‘Het Museum van het Passend Onderwijs’ laten 
inrichten. Wat was daar het idee achter?
“Vorige week stond er weer een artikel in De Telegraaf 
met de kop: ‘Leraren hebben last van passend onderwijs’. 
Ik zou willen dat leraren gingen staken of – nog beter 
– strijden voor passend onderwijs. Want ‘last hebben’ is 
niet waar het over gaat. Het gaat erover dat er nog steeds 
kinderen blijven zitten, uitvallen, thuiszitter worden. Dat 
er op cluster 4 jongeren met havo/vwo-advies een vm-
bo-examen zitten te doen. Passend onderwijs goed vorm-
geven is moeilijk – dat begrijp ik. Maar we moeten gaan 
staan voor deze kinderen, opdat we ze bij ons houden.”

Wat staat er in dat museum?
“Ik ben ooit in het Dolhuis geweest, het Haarlems muse-
um voor psychiatrie. Daar lagen allemaal objecten uitge-
stald, die we ooit verzonnen hadden als goede oplossin-
gen. Een harnasbeen, om niet weg te kunnen lopen. Dat 
soort werk, waar je tussendoor loopt en gniffelt: ‘Dat 
we dat toen dachten!’ In het museum wilde ik dergelijke 
dingen uit onze tijd uitstallen. Ik dacht bijvoorbeeld aan 
de ADHD-koptelefoon of het groepsplan.”

Het is een heel stekelige beeldtaal: dat museum, dat 
sigarettenpakje. Mijn oudste (10) dacht dat ik was gaan 
roken en wilde het meteen weggooien.
“Er zijn ook grote mensen die het beláchelijk vinden: 
‘Waar sláát dit op?’ Tegelijkertijd krijg ik vaak ook heel 
brave antwoorden op vragen als ‘wat zijn de dingen die 
je denkt maar niet hardop zegt?’ De balansoefening is 
om te vervreemden, maar in die vervreemding wel de 
verbinding te houden.”

Dat is ook de paradox van de smokkelaar: je doet iets 
stiekem, maar je wilt toch ook gezien worden. 
“Altijd lastig. Je wilt iets onder de radar in gang zetten, 
maar als het helemaal geheim blijft, heeft niemand er 
wat aan.”

Mijn idee is dat jullie bij mensen een draadje anders 
verbinden. Of een speelruimte laten zien, waarvan ze 
niet wisten dat die in hun buurt lag.
“Dat is het eigenlijk. Als ik projecten doe, wordt ge-
vraagd naar de ‘impact’ of naar ‘hoeveel mensen’ er naar 
een onderwijscafé komen. Nou, soms maar heel weinig, 
maar altijd wel lieden die ‘invloedmensen’ zijn. Of van 
invloed gáán zijn, in hun studie, op school. We hadden 
Meester Mark bijvoorbeeld, in ons onderwijscafé in Arn-
hem. Inmiddels heeft hij heel wat boeken geschreven, 
maar destijds deed hij zijn tweede presentatie.”

Beïnvloeding in kwaliteit, niet per se kwantiteit?
“Je komt omdat je er zelf wilt zijn. Ik heb het eigen 
verlangen van mensen nodig. Erik Hekkelman deed bij 
de Onderwijssmokkelaars een nummer uit de huiskamer-
voorstelling die hij binnenkort geeft. Het ging over hoe 
hij zijn jonge kind de wereld toewenst: ‘ik wens je hoge 
bomen, lange lanen’. Het was een klein liedje, dat ik al 
de hele week meedraag. Dan is er veel impact. Op ons als 
toehoorders, op hemzelf. Of dat het onderwijs morgen 
verandert, weet ik niet. Maar stel dat er nou een enkele 
leraar is, die het weet door te geven aan een paar ande-
ren. En dat die samen die speelruimte gevonden hebben 
en nog twintig jaar helemaal te gek aan het werk zijn 
met hun klassen. Op hoeveel kinderen heb je dan wel 
niet invloed gehad?”

Sandra vind je via: www.onderwijskunst.nl


