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Lezing 15 november 

 

Persoonsvorming in het onderwijs 

 

Inleiding 

Hartelijk dank voor de uitnodiging om vanmorgen in uw midden een lezing te mogen houden over 

een mij aangelegen thema. 

Ik heb het voorrecht gehad dat Dhr. Toes mij een artikel beschikbaar gesteld heeft waarop hij zijn 
lezing zou baseren. 

En om dan maar met de deur in huis te vallen: in tegenstelling tot het door hem gestelde , vind ik dat 
er in het onderwijs meer aandacht voor de persoonsvorming en voor het leren moet komen! 

Dat neemt niet weg dat ik het op zeer veel punten grondig met hem eens ben.  

De twee contexten waarin we beiden werken verschillen nogal van elkaar. En juist door die 

verschillen in ieders context kan het maar zo zijn dat we in discussies langs elkaar heen kunnen 
praten.  

Iets over mijn achtergrond: ik ben begonnen als onderwijzer, ben op twee scholen directeur geweest. 

Was jarenlang onderwijsadviseur bij het BGS, ben eindredacteur geweest van het blad De 

Reformatorische School. Tijdens het werk ben ik aan het studeren gegaan, waarbij de studie op de 

universiteit afgesloten werd met een onderzoek naar het invoeren van het studiehuis in de tweede 

fase van het VO. Het centrale thema was het bevorderen van actief en zelfstandig leren. Tijdens deze 

studie ben ik ‘besmet’ met de constructivistische leerpsychologie. Nu werk ik als bestuurder van 
Educatis. 

Nog iets over mijn persoonlijke situatie. Al wat langere tijd zorgen mijn vrouw en ik vijf dagen in de 

week als netwerkpleegouders voor twee kleinkinderen. Ik noem ze nu maar even An en Jan. An zit nu 

in een Havo gerichte brugklas van het VO, Jan zit in groep 6 van het PO. Aan de keukentafel gaat het 

vaak over hun ervaringen op school, over het leren. Regelmatig zit ik naast hen als het gaat om hulp 

bij het huiswerk, om het overhoren van het geleerde. Tegelijkertijd gebruik ik  deze situatie, zonder 

dat zij het weten,  om in de spiegel te kijken van het onderwijs zoals wij dat met elkaar realiseren.  

Werkcontext 

Mijn bijdrage in deze lezing is vooral een weergave van een persoonlijke zoektocht met als doel het 
goede voor de leerlingen te zoeken.  

De  persoonlijke zoektocht is sterk gekoppeld aan de context waarin ik mijn werk doe. Ik ben 

bestuurder bij Educatis, waaronder 10 scholen vallen variërend van 80 tot 300 leerlingen. Op alle 

scholen komen combinatieklassen voor. De groepen hebben gemiddeld 25 leerlingen. De verschillen 

binnen de groep kunnen uiteenlopen van IQ 80-140. We vinden dat, binnen de setting van het 

leerstofjaarklassensysteem, we op drie niveaus instructie en verwerking voor taal en rekenen 

moeten verzorgen, waarnaast we nog moeten acteren aan de hand van de verschillende 

ondersteuningsarrangementen. Binnen deze organisatievorm zie ik op mijn scholen leerlingen die 

zich tijdens lessen vervelen en anderen die zich frustreren, met alle invloeden op gedrag en vorming 
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van deze leerlingen. Ik zie leraren die kwalitatieve werkdruk 

ervaren, regelmatig het gevoel hebben tekort te schieten en 
tijdens de schoolweken nooit klaar zijn.  

Ik zie binnen deze context veel bijspijkeroplossingen: denk aan rt binnen of buiten de klas, plus- en 

klusklassen. Ik zoek naar een meer integrale oplossing die goed is voor leraren en voor leerlingen. Of 

om het in de woorden te zeggen zoals daar vanuit KOC met de directeuren over gesproken wordt: 
hoe komen we tot een duurzaam onderwijsconcept. 

De uitdaging die ik mijn directeuren meegaf was: als je nu eens niet de klas, maar de school als 

eenheid neemt, om oplossingen voor dit vraagstuk te vinden, wat zijn dan jullie voorstellen? Ik moet 

zeggen dat de vraag tot een enorme verlegenheid leidde. Het gevaar is namelijk erg groot, dat we 
oplossingen zoeken in structuren, in organisatievormen. Dat is een weg waarop we vastlopen. 

Alex van Emst heeft laten zien dat we in een dergelijke zoektocht niet moeten starten bij de structuur 
van de organisatie, maar moeten kijken naar de cultuur in de organisatie.  

En vanuit die invalshoek ben ik terecht gekomen bij het thema van mijn lezing: investeren in de 

persoonlijkheidsvorming van leerlingen. 

 

Zelfstandigheid 

Als ik spreek over persoonsvorming van leerlingen, doe ik dat vanuit de opvoedingsdoelstelling zoals 

Waterink deze ons heeft meegegeven, of zoals Ds. Golverdingen deze opnieuw heeft geformuleerd: 
”De vorming van de mens, in afhankelijkheid van de zegen des Heeren, tot zelfstandige, God naar Zijn Woord 

dienende persoonlijkheid, geschikt en bereid om al de gaven, die hij van Hem ontving, te besteden tot Zijn eer 

en tot heil van het schepsel, in alle levensverbanden, waarin God hem plaatst.” Voor Waterink en 

Golverdingen is zelfstandigheid kennelijk een belangrijk aspect van de persoonsvorming.  

Zelfstandigheid is ten alle tijden gekoppeld en onderworpen aan de opdracht die God ons geeft.  

Lea Dasberg, een Joodse pedagoge, stelt dat zelfstandigheid en verantwoordelijkheid altijd 

gekoppeld zijn en daar stem ik van harte mee in. Wat wordt er veel zelfstandigheid weggegeven 

zonder de verantwoordelijkheid die erbij hoort, ingevuld wordt! 

Met deze notie in het achterhoofd gebruik ik ook wel termen uit de hedendaagse literatuur zoals 

autonomie, zelfsturing of zelfregulatie. Dat is niet omdat ik uitga van het positivistische mensbeeld, 

maar omdat we in de literatuur bij de uitwerking van deze begrippen elementen tegen komen waar 

ook wij aan willen en moeten werken, zij het vanuit een ander grondgedachte en met een andere 
inhoudelijke vulling. 

Bij zelfstandigheid gaat het mij om het bevorderen van zelfstandig leren. Dat is wezenlijk iets 

anders dan het bevorderen van zelfstandig werken! Zelfstandigheid van leerlingen bevorderen is 

voor mij niet het loslaten van leerlingen, zoals dat maar al te vaak ingevuld wordt in het onderwijs. 

Het gaat mij dus niet om situaties zoals in het Montessorionderwijs, waarin we een rijke 

leeromgeving scheppen, opdat de leerling op basis van eigen initiatief met leervragen komt. Hoe kan 

een leerling tot leervragen komen over onderwerpen waar hij nog nooit van gehoord heeft?  

De doelen die we in het primair onderwijs met leerlingen willen bereiken liggen vast. De leerroute 

langs de subdoelen om tot een einddoel te komen, moeten helder en inzichtelijk zijn. De vraag voor 

nu is: hoe kan die weg naar het einddoel verlopen? Is dat een route die we klassikaal en in het zelfde 

tempo doorlopen of zijn er meer persoonsgerichte wegen mogelijk? Voor beide opties geldt dat het 
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de leerling is die zich de te leren stof moet eigen maken. Het gaat 

om het komen tot zelfstandig c.q. zelfverantwoordelijk leren: 

het leren om stapje voor stapje in het leerproces meer zelfstandig 

beslissingen te kunnen nemen die betekenisvol zijn voor je eigen 

leerproces. Die beslissingen hebben vooral betrekking op het leren plannen  en nakomen van 

afspraken met jezelf c.q. de leraar, over het leren als proces en het leerresultaat. Het heeft vooral 

betrekking op het kiezen van de bij jou passende weg om je leerdoel te bereiken en de wijze waarop 

jij met die passende keuze omgaat. Om het met terminologie vanuit de huidige literatuur te zeggen: 

het gaat om zelfinzicht en zelfsturing in het gebruiken en toepassen van bij mij passende 

leerstrategieën. Hattie, een onderzoeker verbonden aan universiteiten in Nieuw Zeeland en 

Australië, heeft heel veel onderzoek ten aanzien van effecten van leren samengebracht. Daarin 

scoort het effect van zelfverantwoordelijk leren hoog. Hij schaart dat wel onder ‘de leraar als 

aanjager’ en niet onder ‘de leraar als begeleider’, met andere woorden het vraagt inspanning van de 

leraar! 

Het komen tot zelfstandig c.q. zelfverantwoordelijk leren is een arbeidsintensief proces! 

Het arbeidsintensieve zit er voor mij in dat we niet alleen bezig zijn met het overdragen van de 

kennisinhoud. Er komt iets bij. Wij moeten ook met de leerling spreken hoe bij hem of haar het 

leerproces verlopen is. Waarom is er een onvoldoende behaald voor een repetitie? Zat het vast op 

het niet begrijpen van de leerstof? Of kwam het door het slechts een keer overkijken van het te leren 

hoofdstuk? Of dacht de leerling de Engelse woordjes wel te kunnen leren door achter een tafel naar 

het boek te gaan zitten staren? Het gesprek met de leerling over het gebruik en toepassen van 

leerstrategieën, het aanspreken van de leerling op houding ten aanzien van het leren, noem het 

zelfsturing, is van groot belang! De inspectie had een periode ‘het expliciet onderwijzen van 

leerstrategieën’ in hun onderzoekkader staan. Er zijn vele onvoldoendes op gescoord. Het leren 

leren, het spreken over wat werkt bij het leren, enz. moet veel meer aandacht krijgen. We spreken 

wel van het aanleren van vaardigheden van de 21ste eeuw. Vele van deze vaardigheden zijn echter 

tijdloos en moesten altijd al onderdeel zijn van opvoeding en onderwijs. Als we een leerling willen 

opvoeden tot zelfstandige verantwoordelijkheid moeten we daar in het onderwijs de ruimte voor 

creëren. Zelfstandige verantwoordelijkheid ontwikkelt zich niet als we leerlingen van stap tot stap of 
van les tot les alles voorschrijven. Welke ontwikkeling bieden wij onze leerlingen op dit gebied? 

 

Reflectie op onze onderwijssituatie 

Als we het hiervoor gestelde werkelijk serieus nemen, heeft dat positieve effecten op 
persoonsvorming, motivatie en daarmee ook op resultaten. 

Kees Ritmeester van Driestar educatief gaf in een lezing aan dat onderzocht is dat leerlingen 

gemotiveerd de school binnenkomen en dat al op de leeftijd van ca 7 a 8 jaar de motivatie 

plaatsmaakt voor moetivatie, zeg maar het terechtkomen in een soort werkritme waarbij het 

innerlijke vuur om te leren gedoofd is en slechts uitvoering gegeven wordt aan de opgedragen taak. 

Waar komt dit toch vandaan? 

In de achterliggende jaren is vooral ingezet op convergente differentiatie: iedereen in de klas werkt 

in de basis aan dezelfde les, waarbij we in de instructie en de verwerking differentiatie aanbrengen. 

De vraag is of dit zowel naar jullie als leraar als naar de leerlingen de oplossing is die we tot aan het 

eind van de basisschool vol kunnen c.q. moeten houden. Zodra de leerlingen instromen in het 

voortgezet onderwijs doen we het anders! Dan delen we de leerlingen in op ongeveer gelijk niveau 
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in een dakpansgewijze constructie van de brugklassen. Zowel 

naar inhoud, tempo en beoordeling is er verschil tussen 

leerlingen in PRO, VMBO- of VWO gerichte brugklassen. Met 

andere woorden daar wordt gewerkt met divergente 

differentiatie: het aanbrengen van verschil in tempo, inhoud en beoordeling. Waarom zou zo’n vorm 

van differentiatie in het primair onderwijs dan niet toegepast kunnen of mogen worden? Of ligt onze 

beperking in de omvang van het aantal leerlingen op onze basisscholen? Kunnen we met de 

convergente differentiatie een groep leerlingen die voor wat betreft IQ tussen 80 en 140 kunnen 
scoren voldoende tegemoet komen aan verschillen in niveau en tempo? Mijns inziens niet. 

Als ik het heb over meer divergente differentiatie in het onderwijs, richt ik me daarbij vooral op de 

instrumentele vaardigheden zoals rekenen en taal. Bij de wereldoriënterende vakken kan heel goed 

met de convergente differentiatiemethode gewerkt worden.  

De achterliggende vraag is of wij als leraren en leerlingen in het primair onderwijs die divergente 

differentiatievorm wel aankunnen. Hoe moet het dan met het organiseren van de instructie? Het 

vraagt een doordenking van onze huidige werkwijze en een open houding naar andere vormen van 

onderwijs en leren. Vastzittende werkkaders en denkmodellen moeten tegen het licht gehouden 

worden. Om een andere differentiatievorm aan te kunnen, moet mijns inziens aan een aantal 
voorwaarden voldaan worden. 

 

Voorwaarden 

Persoonsvorming 

De eerste en de belangrijkste ligt op het terrein van de persoonsvorming, zoals ik dat hiervoor reeds 

benoemde. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw is een ontwikkeling op gang gekomen waarin 

het kind centraal gesteld werd. Volwassenen moesten vooral naar het kind luisteren en het kind 

maar volgen in zijn of haar keuzes. En met zoals het met zoveel zaken gaat in onze kring: wij 

hobbelen een aantal jaar achter deze ontwikkeling aan. Ook onze kring is beïnvloed door deze 

ontwikkeling. Intussen zitten ouders met een opvoedingsverlegenheid. Opvoeden betekent dat we 

bezig zijn met de persoonsvorming. Uiteindelijk gaat het om een ontwikkeling om te komen tot 

zelfstandig en volwassen gedrag. 1 Kor. 13 spreekt over de volwassen man die teniet gedaan heeft 

hetgeen eens kinds is. Zo’n ontwikkeling kost inspanning, het komen tot gedragsverandering doet 

‘pijn’. Aspecten van dat opvoeden zijn: discipline, doorzettingsvermogen, tegenslagen verwerken, 

nauwgezetheid, verantwoordelijkheid dragen, initiatief leren nemen, leren samenwerken, de naaste 

helpen, enz. 

Hattie vertaalt een aantal van deze aspecten in: De leerling moet zijn eigen leraar worden. Bij het CPS 

gebruiken ze Covey om dit aspect te benadrukken door de leerling de leider in zichzelf te laten 
ontdekken. En tenslotte Biesta: ook hij legt een accent op de persoonsvorming van leerlingen!  

Voor wat mij betreft is het onze identiteit die ons verplicht werk te maken van opvoeding c.q. 

persoonsvorming van onze leerlingen. En naar mijn mening hebben wij, onder invloed van de 
tijdsgeest, te veel water bij de wijn gedaan. 

En als we de persoonsvorming serieus nemen en willen bouwen aan onder andere zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid, kan het niet zo zijn dat we de ene leerling frustreren door naar inhoud en 

tempo lesstof te laten verwerken die niet aansluit op zijn/haar mogelijkheden. Dan kan het niet zo 
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zijn dat we anderen ‘lui’ maken door naar inhoud en tempo 

lesstof aan te bieden die onder het eigen niveau ligt. Dat leidt tot 
misvorming in de persoonlijkheidsontwikkeling. 

 

Doelgericht leren en leerstofordening 

Een tweede voorwaarde om tot een andere vorm van differentiatie te komen, ligt op het terrein van 

het beschikbare onderwijsmateriaal. Educatieve uitgeverijen hebben de te leren stof verdeeld over 

de leerjaren van de school. Na  te streven doelen staan in de handleiding en worden soms boven aan 

de pagina in het leerboek van de leerling afgedrukt. We werken voortdurend aan allerlei te behalen 
doelen. Zo voelt het voor de leraar en zo voelt het voor de leerling.  

Daarnaast hebben we een ingewikkeld systeem van methoden gebonden en niet-methoden 

gebonden toetsen c.q. leerlingvolgsysteem, op basis daarvan we bepalen hoe een leerling in 

vergelijking met leeftijdsgenoten in Nederland scoort en op basis daarvan trekken we 
bijspijkerprogramma’s uit de kast.  

Daartegenover bestaan er leertrajecten, waarbij het onderwijsprogramma onderverdeeld is in 

doelen en subdoelen, waarbij duidelijk is aangegeven waaraan voldaan moet worden om een doel 

behaald te hebben. In plaats van het werken aan wel vijf verschillende rekendoelen op een dag, 

wordt gewerkt aan één doel. Bij het bureau Onderwijsadvies noemen ze dat, in navolging van Hattie, 

de succescriteria bij het te behalen doel. Dat schept duidelijkheid. De duidelijkheid die daarmee 

gecreëerd wordt heeft positieve effecten op het leren! En als we dat doel behaald hebben, passen 

we het integraal toe! In de lijn van deze denkwereld moet elk doel succesvol afgerond worden. Met 

andere woorden: onvoldoendes worden niet geaccepteerd. Dan moet het leren c.q. het werk 

overgedaan worden. Als een bepaald leerdoel behaald is, kan met een volgend doel aan de slag 

gegaan worden. We hebben het hier dus over een andere ordening van de leerstof die het 

doelgericht leren bevordert. 

 

Gesprekken met leerlingen 

Een derde voorwaarde is dat we meer in gesprek gaan met de leerling over zowel de aspecten van de 

persoonsvorming, het functioneren als leerling in de schoolgemeenschap, alsook over de aspecten 

van de onderwijsresultaten. Met andere woorden kindgesprekken over de drie velden die Biesta 

benoemt: persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie. Zowel vanuit mijn bezoek aan Kunkapsskolan 

in Zweden als intussen uit praktijken binnen enkele Educatis scholen kan ik melden dat het voeren 

van dergelijke gesprekken van grote betekenis is! Het voeren van dergelijke gesprekken zal leiden tot 

wat wel genoemd wordt een gezamenlijke leertaal. Het is een taal waarbij leerling en leraar elkaar 

leren verstaan over begrippen als zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, over oorzaak en gevolg 

bij het plannen van leeractiviteiten in relatie tot behaalde resultaten, over het gebruik maken van 

elkaar om samen verder te komen in het realiseren van een doel. Zonder deze gesprekken is het 

ondenkbaar dat leerlingen op een goede wijze tot zelfinzicht en zelfsturing komen als onderdeel 
van het zelfverantwoordelijk leren! 

 

Afronding 
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De invoering van het studiehuis in het voortgezet onderwijs is 

hopeloos mislukt. Onlangs sprak ik met Prof. Simons, een van de 

bedenkers van de constructivistische leerpsychologie, over het 

mislukken van deze invoering. Kortgezegd delen we de mening 

dat bij deze invoering in feite zelfstandig werken ingevoerd is in plaats van het zelfstandig leren.  

In Zweden heb ik bij Kunkapsskolan gezien hoe het zelfverantwoordelijk leren van de grond af aan 

opgebouwd wordt, hoe functioneren in een (leer)gemeenschap met het helpen van elkaar en het 

samenwerken, samen kan gaan met gepersonaliseerde leerroutes. Instructiemomenten worden 

ingepland op die momenten waarop een groep of groepje leerlingen aan die stap in het curriculum 

toe is. Daar wordt de school als eenheid genomen en binnen de school functioneren net als bij ons 
basisgroepen die op basis van leeftijd gevormd worden. 

Voor onze situatie zou ik graag toegroeien naar een dergelijk onderwijsconcept. In mijn ideaal plaatje 

van een reformatorische basisschool hebben wij onze gezamenlijke grondslag, van waaruit we de dag 

beginnen met onze bijbellessen. De ochtenden zie ik verder graag gevuld met het werken aan de 

instrumentele vaardigheden, zoals schrijven, lezen, taal en rekenen. Het liefst laat ik deze allemaal op 

dezelfde tijd in de hele school geven. Dat geeft meer mogelijkheden voor divergente differentiatie. 

Iedere leerling leert stapje voor stapje om zijn leerroute te plannen en de doelen te realiseren. De 

ICT-middelen kunnen ons voor een deel helpen dit te realiseren. Het werken in een zone van naaste 

ontwikkeling moet er voor zorgen dat geen leerling zich verveelt en geen leerling zodanig 

gefrustreerd wordt dat zijn zelfbeeld daar schade van ondervind. En ik ben ervan overtuigd dat in een 

dergelijke setting gedragsproblematiek als vanzelf vermindert! De middagen kunnen dan gevuld 

worden met de wereldoriënterende vakken en expressie. Zeker ook bij de wereldoriënterende 

vakken kunnen de 21- eeuwse vaardigheden volop geïntegreerd worden. En met alle ondersteuning 

die wij intussen hebben, moeten er mogelijkheden zijn de gesprekken met kinderen, zoals eerder 

benoemd, met regelmaat plaats te laten vinden. 

Als ik thuis aan de keukentafel zit en met mijn kleinkinderen bezig ben en ondertussen in de 

onderwijsspiegel kijk, constateer ik dat er nog zoveel mooie stappen te zetten zijn om dit ideaal te 
bereiken! 

Dank u wel voor de aandacht. 

 

Adri Verweij 
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Opmerking voor eventuele discussie 

Medicalisering: 

Probleem van de aantrekkingskracht als er middelen verdeeld worden. Toeschrijven naar 

DSM 

Positivistisch mensbeeld en identiteit 

In zonden ontvangen en geboren geldt voor volwassenen en kinderen. Daarin staan we op 

gelijke voet. Vaak op een verkeerd moment als argument gebruikt bij het verdedigen van 

huidig onderwijssysteem. 

Elke morgen beginnen we met positieve verwachtingen. 

Huidig systeem nog maar 150 jaar oud: vormgeven aan volksonderwijs. Toen: als je het niet 

meer aan kan haak je af en ga je werken. Nu leerplicht tot 18 jaar. 

ICT 

Op didactisch vlak zet ICT ons terug in de tijd. Wel goed in zetten als tekstverwerker, 

informatiebron en hulp bij trainingsopdrachten. Dat moeten we volop benutten. 

Instructie 

Overschatting van de betekenis van de instructiemomenten. Directe instructie werkt als 

niveau van de groep op elkaar aansluit. (voorbeeld VO VLC!) 

Verschil in aansluiting 

Voorbeeld Andre: in groep 7 leerstof voor rekenen van groep 8 doorgewerkt. 

Docent- c.q. cijferafhankelijk leren 

Huiswerkplanning per les geeft docentafhankelijkheid 

Voldoende is toch voldoende? 

Wat zegt het cijfer? 

Succesfoctoren bij doelen 

Voorbeeld schrijven 
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