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M            ijn schooltijd speelde zich met name af 

buiten het klaslokaal. Op mijn Montessori 

basisschool was dit op de gang of bij 

de kleuters in het lokaal, waar ik de juf hielp en 

lesjes gaf. Op de middelbare school was mijn 

bewegingsradius al wat groter. En toen ik naar de 

universtiteit ging, richtte ik allerlei clubjes op. Toch 

stonden er op mijn rapport altijd alleen cijfers voor 

de dingen die ik in het klaslokaal had gedaan. Best 

gek, vind je niet?

Ik geloof dat ieder mens altijd en overal leert. 

Sterker nog, mensen moeten leren om te 

overleven. Leren lijkt een beetje op ademen,  

je doet het vaak zonder dat je het door hebt.  

Zo had ik als scholier nooit door hoeveel ik  

buiten de klas leerde. Wat telde, is dat ik 

mijn taakjes voor de week af had.  

Daarvoor werd je immers beloond of 

gestraft. Dat ik op de gang Spaans 

oefende, zag ik niet als leren. 

Lamineren in het kopieerhok, de 

telefoon netjes aannemen bij de 

receptie, of de tafel van twee 

uitleggen in het lokaal van 

groep drie, zag ik ook niet als 

leren. Inmiddels heb ik mijn 

middelbareschooldiploma al een 

tijd op zak, en weet ik dat  

al die die dingen die ik buiten 

de klas deed, wel degelijk onder 

‘leren’ vallen. Iedere ervaring 

kan een leerervaring zijn. 

Tenminste, als je daarvoor 

kiest. Als je kiest om te 

reflecteren en het iedere keer 

een beetje beter wil doen. 

Ik vind het onderwijs een prachtig fenomeen. 

We verzamelen publiek geld om het leren dat 

we sowieso al doen, een bepaalde richting 

op te sturen. Het is immers wel zo handig als 

we ongeveer dezelfde dingen weten als we 

samenleven. Wat ik echter geen goed idee 

vind, is wanneer we doen alsof onderwijs de 

enige plek is waar er geleerd wordt. Dat is 

gewoon niet waar. Toch hebben veel scholieren 

het idee dat ze niet goed zijn in leren, omdat 

ze onvoldoendes halen op school. Een 

gedachtekronkel die ik begrijp, maar waarvan 

ik vind dat leerkrachten de taak hebben om 

deze recht te strijken. Een slecht cijfer betekent 

dat je op het moment van de toets nog niet 

kon of wist wat een ander had ingeschat dat je 

wel zou kunnen of weten. Een inschattingsfout 

dus. Eentje die niks zegt over of je het op een 

later moment wel kunt of weet. En het zegt al 

helemaal niets over of je kunt leren of niet. Dat 

kunnen we namelijk allemaal. 

Veel onderwijsinstellingen zijn op dit moment 

bezig met allerlei vormen van innovatie. Dat 

is nooit makkelijk. Het vraagt verandering van 

de regels in je organisatie en patronen in het 

team, maar vooral verandering van jezelf. In 

mijn dagelijkse werk adviseer ik scholen en 

bedrijven over hun leren. De eerste stap die ik 

leerkrachten en schoolleiders adviseer, is het 

zien van al het leren. Zie, erken en vier het leren 

van iedere leerling, maar ook het leren van je 

collega’s en jezelf. Kijk niet naar wat goed of 

fout is, maar naar waar beweging is en hoe je 

elke dag een beetje beter kunt worden. Het is 

even oefenen, maar het goede nieuws is:  

je kunt alles leren!  

Leren: je doet het altijd,  
maar hebt het vaak niet door 
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