
 
 

De Roeptoeter - Ongevraagd Adviesbureau voor Opvoeding en Onderwijs 
www.deroeptoeter.nl // corinnerijks@gmail.com // 06-37277853 

 

 
 
 
 
De welgestelde vraag van deze week komt van een oudgediende, een echte rot in het vak: 
Hoe houd ik de boel uitdagend? 
Beste Roeptoeter, 
Ik ben een ervaren leerkracht en doe dit werk al bijna 35 jaar met veel plezier, nog steeds. Wat 
een prachtvak! Ik heb nog 3 jaar voor de boeg tot mijn pensioen en kan veel op routine afhandelen 
en behappen. Mijn vraag aan jou is nu: hoe houd ik de boel uitdagend? Voor mezelf? Tot het eind? 
Meester K. 
 
Beste Meester K. 
Wat leuk, dat je de Roeptoeter hebt weten te vinden! Veel ouwe rotten in het vak zijn niet zo van 
de digiwereld, toch? Oeps, daar betrap ik mezelf op een vooroordeel! Gauw over naar de kern 
van je mailtje: Hoe houd je, als zwaar ervaren leerkracht, het werk voor jezelf uitdagend?  
Laat ik je eerst dit zeggen: je stelt jezelf terecht die vraag en het siert je bovenmatig. Het 
betekent, dat je niet wil inkakken, dat je je plicht niet wilt verzaken en dat je tot je laatste 
arbeidszame snik een goede leerkracht wilt zijn. Top! Ik heb wel een paar tips voor jou. Die 
komen in de vorm van vragen. Huh? Geen antwoord dus op je vraag, maar een set vragen, die je 
jezelf kunt stellen en in het antwoord, dat jij jezelf dan kan geven, ligt de oplossing voor je 
vraagstuk! Een oplossing, die voor jou op maat is, want dat antwoord is aan de kracht en diepte 
van je eigen reflectie ontsproten. 
Ruim ik regelmatig mijn klas, kasten, boeken en hoeken op? 
Deze vraag bedoel ik letterlijk….(: is de ruimte waar jij je in beweegt enigszins stoffig, gezellig 
volgestouwd met beduimelde classic favoriete voorleesboeken, oude tijdschriften en 
publicaties, hangt die oude prent/poster/dat gedicht nog steeds aan je muur? Siert dat 20 jaar 
geleden door een lieve leerling gemaakt portret van jou nog steeds de achterwand? Staat je 
bureau als altijd op dezelfde plek?) …. En figuurlijk…(: is je denkruimte nog fris, staat je geest 
nog open? Laat je je nog inspireren door iets nieuws? Luister je wel echt naar die piepjonge 
collega, vers van de PABO?) 
Routines zijn niet verkeerd en kunnen zelfs zeer waardevol zijn. Je bundelt als het ware de voor 
jouw betekenis hebbende en houdende, vaste normen en waarden, waarop je je onderwijs en 
mensbeeld baseert. Wat jou ooit inspireerde toen je begon, heb je meegenomen. Je bent er ver 
mee gekomen! Maar routines kunnen ook een risico zijn: dan ben je blijven hangen in de eerste 
inzichten, die je opdeed als startende leerkracht en heb je niet de moed gehad je blijvend te 
ontwikkelen. Bovendien blokkeert je eigen behoefte aan het koesteren van de vertrouwde en 
beproefde tradities en methodes het zicht op de heus wel aan verandering onderhevige 
inzichten op het gebied van onderwijs en opvoeding en vooral op de oneindige diversiteit van 
kinderen, die aan jou worden toevertrouwd! 
Het helemaal op de schop gooien van je klaslokaal en het vinden van een nieuwe opstelling 
helpt je ook bij het vinden van een nieuwe instelling t.o.v. de dagelijkse routines. Opfrissen die 
denk-en leefruimte op school! 
Hoeveel ruimte geef ik mijn leerlingen? 
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Ook deze vraag heeft een letterlijke en figuurlijke insteek: durf jij het aan om zelf minder ruimte 
in te nemen en je af en toe op te stellen als de NIET ALWETENDE VOLWASSENE? Mogen je 
leerlingen via trial and error zelf ontdekken hoe iets in elkaar steekt en of het bijvoorbeeld wel 
verstandig was om dat plakband te gebruiken i.p.v. de sterke lijm? Mogen ze fouten maken? 
Hoe erg vind jij het dat er soms leerlingen zijn, die van een bepaald onderwerp veel meer weten 
dan jij? Mogen ze kritisch zijn? Zeg je wel eerlijk, dat je dan op hun vraag GEEN ANTWOORD 
HEBT? 
Je denk-en leefruimte delen met je leerlingen betekent, dat jij ze het vertrouwen geeft, dat ze die 
ruimte goed zullen benutten en dat ze de kans hebben om echt iets te leren! Kook jij alles voor 
ze voor, omdat jij al tig keer die lampion hebt gemaakt, dan leer je ze alleen maar kopiëren! Daar 
schuilt een groot risico: want alleen de perfecte kopie is dan geslaagd… Laat ze hardop 
meedenken voor de kwesties die aan de orde komen. Niet alleen de filosofische, maar ook de 
praktische. En zelfs ook de rekenkundige. Is 1+1 altijd 2? 
Stel ik genoeg open vragen aan de klas? 
Dit gaat natuurlijk verder door op waar we hierboven waren gebleven. Het gaat om uitleggen en 
voorkauwen versus nadenken en onderzoeken. Bij een gesloten vraag is een antwoord ja of nee 
of weet niet en is een antwoord goed of fout. Punt. Bij een open vraag doe je een beroep op het 
eigen denkvermogen van je leerlingen. Je leert ze, dat er op veel vragen meerdere antwoorden 
mogelijk zijn en vooral dat ze van jou mogen vertrouwen op hun eigen denkkracht. Jij weet, 
want dat heb je jezelf aangewend, met welk doel je opdrachten en taken geeft. Het diepere 
waarom van je lessen is voor jou een vanzelfsprekende grootheid. Juist daarom, omdat dat een 
diepgewortelde kennis en kunde heeft opgeleverd, kan jij een stap terug doen en de kinderen vrij 
geleidend het doel laten bereiken, op een manier die aansluit bij hun eigen beleving. Als je alles 
al van te voren blijkt te hebben vastgetimmerd, dan kunnen ze alleen maar volgen. Follow the 
leader? NOT! 
Deel ik niet mijn vragen, maar alleen mijn antwoorden met de klas? 
We hebben nu al geconstateerd, dat kinderen niet zoveel leren van het nadoen of namaken van 
voorbeelden. En ook niet van het alleen maar mogen invullen van hier en daar schaars 
opengelaten plekken. Het toenemende computergebruik helpt hier eerlijk gezegd ook niet bij: 
we lijken de kinderen steeds minder te leren, maar ze kunnen wel alles opzoeken!!! Ook die 
eeuwige invuloefeningen bij bijvoorbeeld sommige spellingmethodes draagt niet erg bij aan het 
echt leren spellen of het schrijven van een goedlopende zin…Leren begint met de behoefte iets 
te snappen, kennen, kunnen, begrijpen. Het begint bij nieuwsgierigheid naar het oplossen van 
kwesties en het vinden van antwoorden op vragen. Vaak leren ze meer van het zelf bedenken 
van de vragen, dan van het krijgen van de antwoorden. EN DAT GELDT OOK VOOR JOU, 
OUDGEDIENDE! Stel jezelf veel vragen! Dan blijf de machine in beweging. 
Af en toe is het zelfs van levensbelang, om van iets heel routinematigs toch een soort van 
probleem te maken. En als je dat hardop doet, bij het begin van de dag of bij de start van een 
nieuw thema, dan zal je zien, dat dat een enorrreme denkkracht genereert, niet alleen bij je 
leerlingen, maar ook bij jouzelf!  
Houd ik rekening met het verschil tussen jongens en meisjes? 
Oei… hier komen we op gevaarlijk terrein in deze genderneutrale tijden… Maar toch: Als je 
ontkent, dat er zoiets bestaat als een verschil tussen jongensachtige en meisjesachtige 
activiteiten en leerstrategieën, dan doe je een deel van je leerlingenpubliek tekort! Zit er 
voldoende variatie in je lesaanbod en didaktiek? Bovendien moet je ook zelf eens goed in de 
spiegel kijken: hoe draag jij je mannelijkheid uit, Meester K? En waar zit jouw vrouwelijke kant? 
Hoe beïnvloedt de gendergebondenheid van je eigen sekse jouw stijl van lesgeven? Waar leg jij 
de nadruk op en vooral hoe doe je dat? In hoeverre ben jij je bewust van je rolmodel? Van je non-
verbale boodschappen? En dat in een wereld waar het overgrote deel van de collega’s vrouw is? 
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Kan je voor jezelf de verschillen tussen jongens en meisjes zo benoemen, dat jij er geen oordeel 
aan koppelt? Alle kinderen en grote mensen hebben behoefte aan hun eigen feedback en hulp 
en ondersteuning. Daar zijn alle mensen en kinderen verschillend in. Natuurlijk lopen de grenzen 
niet zo precies op een exacte lijn tussen de genders, maar het is heel belangrijk, om je bewust 
te zijn van de verschillene en met dat bewustzijn juist niet te vervallen in (voor)oordelen. En 
vervang nu in het bovenstaande stukje tekst de woorden jongen <>meisje in zwart<> wit, arm<> 
rijk, hoogopgeleid<> laagopgeleid, blond<> bruin, oud<>jong, homo<>hetero, van hier<>of van 
daar, stadse fratsen<>boerenbedrog, dik<>dun, oudste<>jongste en dan begrijp je helemaal, hoe 
en waar jij vast bent gaan zitten…. En hoe je weer los komt van je eigen vooroordelen waardoor 
je weer fris en fruitig met een hele nieuwe blik op je eigen praktijk aan het werk kan! 
Hoe vaak deel ik nog mijn eigen verwondering met de klas? 
Merk je , Meester K., dat ook dit lemma zal gaan over de kunst van het (jezelf en anderen) 
vragen stellen? Verwondering = vragen stellen: hoe zit dit? Wat gebeurt daar? Waar is dat 
vandaan gekomen? Hoe kan ik er meer van te weten zien te komen? Wanneer is dat veranderd? 
Als jij kan laten zien, dat jij op je ouwe dag nog in staat bent om je te verwonderen, is dat een 
prachtige stimulans voor je leerlingen om ook met die kracht van de verbeelding en de 
verbazing, de diepte in te duiken en zich echt in iets te kunnen en mogen, want jij doet dat toch 
ook, verliezen. Door jezelf te verliezen in een onderwerp, kan je jezelf ook weer vernieuwen. Wie 
of wat heeft jou onlangs nog verbaasd of nieuwsgierig gemaakt? Welke liedjes/ voorstellingen/ 
kunstwerken/ gedichten hebben je geraakt? Vertel je klas erover! Neem ze mee op een klein, 
persoonlijk avontuur. Geen avontuur beleefd? Dan verzin je er maar één… Jongens en meiden, ik 
liep gisteren door de duinen en toen gebeurde er/ vond ik/ hoorde ik/ zag ik iets heel raars… 
moet je horen….  
Wat is nu voor jou ‘de zône van naaste ontwikkeling’? 
Ken je die term, nog , Meester K.? Een prachtterm, nog steeds en helaas vooral gebezigd door 
de ouderwets opgeleide leerkrachten in de onderbouw… dat is spijtig, niet omdat zij 
leerkrachten in de onderbouw zijn of ouderwets, maar het is spijtig, dat niet alle leerkrachten in 
alle bouwen zich donders bewust meer zijn van dit kei-gave begrip. Ik kom even terug op het 
leren: dat begint met nieuwsgierigheid en het je dingen afvragen. Het dingen willen begrijpen en 
kennen en kunnen. En als je wilt, dat dat nooit stopt, dat willen leren, dan moet je als 
onderwijzer altijd die zône van naaste ontwikkeling over je schouders mee laten gluren in de 
verte. ALS JE ALIJD ALLEEN MAAR DOET WAT JE AL KAN EN KENT EN WEET EN WAARVAN JE 
WEET DAT HET LUKT, dan sta je op den duur stil. Dan komt die hele machine, met routine en 
ervaring en al, piepend en krakend niet meer verder. En wie weet wordt de angst om fouten te 
maken of iets niet meteen te kunnen of kennen of weten wel iets dat op faalangst gaat lijken. 
Pas op, dus! 
Vraag het steeds aan jezelf: ben ik tevreden met het resultaat? En vooral: hoe kwam dat 
resultaat tot stand? Had ik een goede dag? Wat ging er dan goed? Waar merkte ik dat aan? En 
waarom dan? Wat kan er de volgende keer beter? Vraag dat ook juist bij je routineklusjes… dan 
kijk je er weer eens naar met andere ogen…. 
 
Beste Meester K., reflecteer ze en ik wens je nog heel veel lesgeefplezier! 
Heb je behoefte aan meer feedback, neem dan gerust contact met me op! 
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