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Avontuurlijk onderwijs: de nieuwste trend of bittere noodzaak? 
 
Achjeetjemekreetje, al die nare verhalen over ons onderwijs… Het niveau van lezen en schrijven 
en rekenen holt achterruit. Onze leerlingen zijn rond hun 15e levensjaar slecht gemotiveerd, al 
zijn ze ook erg gelukkig, nog steeds, volgens de jongste onderzoeken. Waar moet dat heen? Wie 
of wat krikt de boel weer op? Hoe komen we weer terug in de PISA top 5? 
 
Er zijn verschillende geluiden: klassen kleiner, leerkrachten beter opleiden, het geld dat er heus 
wel is weghalen bij de megalomane besturen en teruggeven aan de werkvloer, meer mannen in 
het onderwijs halen en houden, door ze bijvoorbeeld op hun PABO niet te laten starten met 
kleuters, minder ouders in de school, minder deeltijdbanen, meer onderwijsassistenten, meer 
autonomie voor de leerkrachten en docenten, meer kennis van groepsprocessen en een groter 
oog voor de verschillen. Maar dus ook: Maak het geven en ontvangen van onderwijs weer 
aantrekkelijk! Bijvoorbeeld, door de introductie van avontuurlijk onderwijs? Zou zomaar kunnen! 
Het lijkt de nieuwste hype in onderwijsland. Zitten we daar op te wachten? Misschien niet echt. 
Ik denk dat we vooral met de serieuze tips van hierboven de boel weer aardig kunnen optrekken. 
Schoolbesturen, vakbonden, gemeentes, minister Slob: doe er wat aan!!! In de tussentijd kunnen 
wij ons best eens verdiepen in het concept ‘avontuurlijk onderwijs’. Doe je mee, beste lezer?  
 
Wat moeten we dan verstaan onder die term? 
Een avontuur is een opeenvolgende reeks spannende belevenissen, afgewisseld met vreemde en 
of onverwachte gebeurtenissen. Dat zegt de Dikke van Dale. Dat het ook een buitenechtelijke en 
kortstondige liefdesverhouding kan betekenen, laten we hier bij de Roeptoeter, Ongevraagd 
Adviesburo voor Onderwijs en Opvoeding, uiteraard buiten beschouwing… Terug naar de 
kernvraag: hoe vertalen we die woordenboekwijsheid naar het onderwijs? Hoe maken we 
onderwijs avontuurlijk?  
 
Laten we even inzoomen op “Spannende belevenissen”… 
Leren is spannend en kan een hele belevenis zijn. Leskrijgen is al snel saai en eentonigheid ligt 
op de loer. We hebben met ons allen heus wel baat bij rust en regelmaat op school, maar kan 
het hier en daar niet een beetje pittiger? Dat kan! Door af en toe , op onverwachte momenten, te 
spelen met de lesstof en op onderzoek te gaan. Door echt aan te sluiten bij de belevingswereld 
van de leerlingen. Laat ze hun eigen wereld meenemen de klas in: hun muziek, hun smaak, hun 
ervaringen. Hun posters aan de muur! Hun muziek tijdens het lezen! Hun spoken word bij de 
dagopening! Natuurlijk kan dat niet de hele dag door, maar bij vakken als geschiedenis, 
aardrijkskunde, biologie, verkeer en techniek heb je die kansen op verpittiging echt wel. Pas de 
verplichte inhoud hier en daar wat aan ( lees: skip de onzin!!!) en giet je lessen eens in een 
andere vorm. Laat de kinderen zelf een uitstap bedenken of regelen, stuur ze op pad met vragen 
voor hun buren en laat ze een echt onderzoek doen naar bijvoorbeeld de verkeerssituatie in hun 
buurt. Of haal de buurt in de school! Laat die plaatselijke ondernemer eens komen vertellen, wat 
hij of zij doet. Van de melkboer tot en met de makelaar. Kan jou wat schelen! Vraag de 
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sportclub om de hoek om eens wat gastlessen te geven aan jouw klas. Gewoon binnen het 
lesrooster in te plannen. 
 
Op meer persoonlijk vlak ligt de volgende suggestie: leerkrachten en docenten: doe eens iets 
geks!!! Zing een lied, maak een dansje, praat de hele dag op rijm, verzin een list, verzin een gek 
spel, sla een vlieg dood en verloot het lijkje… Lees een spannend boek voor en maak gebruik van 
cliffhangers. Geef dat dictee eens anders (10 vuistregels voor dictee anders) en doe meer met 
je kazoo (10 vuistregels voor de kazoo). Ga in school of in de buurt met je klas op berenjacht en 
vind die beer! (Een liefst stevige vader die het wel aandurft om als beer met de kids te vechten 
op een dikke mat).Ga op bezoek bij het bejaardentehuis en nodig de bewoners uit voor een 
rondleiding door de school/ de opening van een thema/ de tentoonstelling van het jaar/ het 
open podium. Laat één keer in de zoveel tijd de kinderen elkaar lesgeven! Kortom: schud ook je 
eigen ideeën van het voor de klas staan es op en sta es achter de klas… 
 
Ik had altijd veel voldoening van het door Haarlem fietsen met mijn groep 8, langs plekken die in 
de WOII van betekenis waren geweest. Het huis van Hannie Schaft, de plek, waar het verzet een 
inbraak pleegde bij het gemeentehuis in Bloemendaal en het bezoek aan de erebegraafplaats in 
de duinen. Een wandeling door het dichtstbijzijnde bos/ plantsoen/ park met opdrachten uit een 
goede biologiemethode was ook altijd een voltreffer. Dat motiveert en inspireert! 
 
Laat dat je avontuur zijn: het bijzondere vinden in de ogenschijnlijke alledaagsheid van ons 
bestaan, onze geschiedenis, onze maatschappij. Dan kom je een heel eind op het pad van 
avontuurlijk onderwijs. 
(En dan maar hopen, dat the boys and girls at the top hun stinkende best zullen doen voor 
kleinere klassen, beter opgeleide leerkrachten, dat ze het geld weghalen bij de megalomane 
besturen en teruggeven aan de werkvloer, dat ze meer mannen in het onderwijs halen en 
houden, door ze bijvoorbeeld op hun PABO niet te laten starten met kleuters. En alleen die 
ouders in de school gedogen, die zich niet al teveel bemoeien met de gang van zaken! En dat ze 
het mogelijk maken, dat er minder deeltijdbanen zijn en meer onderwijsassistenten. Ik zie ook 
graag meer autonomie voor de leerkrachten en docenten, meer kennis van groepsprocessen en 
een groter oog voor de verschillen). Punt! 
De beuk erin! Op avontuur! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


