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De onderwijsopdracht is gefundeerd op Spreuken 22:6 – “Leer de jongen de eerste beginselen…”. 

Het Bijbelse woord betekent bekendmaken, openbaren, onderwijzen. Onderwijs is geen populair 

woord tegenwoordig. Dat woord wordt vaak vermeden. Men spreekt over “leren”. Onderwijs 

veronderstelt nl. een gezagsrelatie.  De leerkracht legt zijn wil op aan de leerling, die dit ervaart als 

een verplichting en onderdrukking. Het kind moet namelijk centraal staan. De leerkracht schuift naar 
de zijlijn. Hij wordt coach. 

Kinderen verschillen van elkaar: op het gebied van gedrag, maar ook op leerniveau. Het gevaar is 

reëel dat de verschillen tussen leerlingen zo benadrukt worden, dat het erop lijkt dat de kinderen 

niet veel gemeenschappelijk hebben. Maar 85% van de leerlingen kan met de klassikale instructie uit 

de voeten. Het gaat gemiddeld om 15% van de leerlingen die een vorm van differentiatie behoeven. 

Voor hen is de convergente differentiatie de aangewezen route. Differentiatiehonger kan ook door 

andere oorzaken ontstaan. Als de kwaliteit van het onderwijs terugloopt of ondermaats is, groeit de 
behoefte aan differentiatie.  

Er dient daarom sterk ingezet te worden op onderwijs, op een gedegen instructie. Maar ook op een 

leeromgeving waarin gehoorzaamheid en gezag functioneren. Recent onderzoek geeft aan dat 

leerlingen niet tot leren komen door ordeproblemen. Doorgedreven differentiatie leidt tot minder 

instructie en minder leertijd voor de leerling. Ze lfs op de vernieuwingsscholen worden bij de 

cursorische vakken de eigentijdse methodes integraal en leerkracht-gestuurd gebruikt.  

Achter het gepersonaliseerd gedachtegoed gaat de afkeer schuil van het klassieke onderwijs. De 

onderwijzer mag geen meester, en de meester mag geen onderwijzer zijn.  Sommigen betwisten zelfs 

het fysiek voor de klas staan. De school maakt nl. leerlingen vertrouwd met verschijnselen als gezag 

en autoriteit, hiërarchie, gehoorzaamheid, taakbesef, plichtsvervulling, respect en orde. Dat strijdt 

met de vrijheid en autonomie van de moderne mens. “Het kind centraal” wordt ook door onze 

Onderwijsraad genuanceerd, omdat het onderwijs naast individuele ook publieke belangen dient. 

Het besef dringt evenwel door dat de constructivistische pedagogiek de positie van de leraar 

aangetast en de leerling van een goede opleiding beroofd heeft. Er wordt nu weer gepleit voor de 
terugkeer van het onderwijzen. 

Tegenover het individualisme staat Spreuken 22, waar de ouder/leerkracht – naar Gods bestel – zijn 

(onderwijs)verantwoordelijkheid heeft en de jongere zijn verantwoordelijkheid leert tegenover God 

en zijn naaste. 

 

 

 

 

 

 


