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Er was eens……een verhaal te vertellen……

Ergens op de aarde wordt onderstaand verhaal verteld, aan kinderen!
De kinderen hebben de leeftijd van ongeveer zes jaar en hun leraar vertelt hen het verhaal
omdat hij vindt dat het het mooiste verhaal is aller tijden. En vreemd genoeg…. ondanks dat
het een werkelijk schitterend verhaal is, wordt het bijna nooit aan kinderen verteld!!! De
meeste volwassenen kennen het zelfs ook niet! De leraar vindt dat heel erg jammer, want hij
is van mening dat ieder kind en ieder mens waar dan ook wonend op aarde, arm of rijk, blank,
geel of zwart, recht heeft dit verhaal te horen en te kennen. Het is een lang, spannend verhaal
en het zal nog niet af zijn als de kinderen de basisschool op twaalf jarige leeftijd verlaten,
maar de meesten zullen dan wel in staat zijn het verhaal zelf verder te schrijven en door te
vertellen.
Zullen we even meeluisteren?
“Goedemorgen, lieve kinderen…..het wordt vandaag een heel bijzonder dag. Ik denk en ik
hoop dat het een dag wordt, die je nooit meer in je leven zult vergeten. Ik ga vandaag
namelijk beginnen met het vertellen van een verhaal, waarvan ik zeker weet dat, als jullie naar
de vervolgschool gaan, ik nog niet klaar ben met vertellen. Maar toch zullen jullie dan niet
boos op mij zijn dat ik de afloop nog niet heb verteld. Ik denk namelijk dat jullie dan zó
nieuwsgierig zijn geworden dat jullie, zonder mijn vertellingen nog nodig te hebben, zelf gaan
zoeken naar hoe het verhaal verder gaat. Ik verwacht, en eerlijk gezegd hoop ik dat ook, dat
jullie dat samen gaan doen; ieder met een eigen taak. Maar goed….dat zien we over een
aantal jaren wel, laat ik nu maar gauw beginnen.
Het is een verhaal, zó bijzonder, zó verwonderend, zó spannend…..de beste verhalenverteller
had het nimmer kunnen bedenken. Het meest bijzondere is nog wel, dat het verhaal over
onszelf gaat. En niet alleen over ons hier op school of over ons in ons land….nee… het gaat
over alle mensen op aarde. En niet alleen over de mensen die nu leven…nee…. Het gaat over
alle mensen die ooit op aarde geleefd hebben. Ik ben nog steeds niet klaar met mijn
opsomming, want het gaat niet alleen over alle mensen, maar ook over alle dieren. Alle dieren
van nu en alle dieren die ooit geleefd hebben. En het gaat over onze aarde, over alles maar
dan ook alles wat we op onze aarde kunnen zien….en zelfs over de tijd dat de aarde er nog
niet was…..” Verbouwereerd springt Jacqueline op en zegt verontwaardigd: “Maar de aarde
heeft toch altijd bestaan?” Onze leraar is een zachtmoedig type, pakt liefdevol haar
zwaaiende hand en vraagt: “Vertel ons, Jacqueline, hoe weet jij dat?” Het antwoord rolt direct
uit haar mond: “Dat zegt mijn moeder!” “En vertel eens, Jacqueline,” vervolgt de leraar. “heb
je aan je moeder gevraagd hoe zij dat weet?” “Natuurlijk!” zegt Jacqueline. “Maar mama
zegt dat de aarde er al was toen er mensen kwamen.”
“Dat is interessant!” zegt de leraar. “En weet je ook wanneer de eerste mensen kwamen?”
Jacqueline aarzelt, dit weet ze niet zo goed. De leraar reageert begripvol en begint te vertellen
dat we wel een vermoeden hebben wanneer de eerste mensen kwamen en ook een vermoeden
hebben wanneer de aarde is ontstaan, maar niet zeker weten.
Dan heb ik een vraag voor jullie allemaal: “Weten jullie het verschil tussen een vermoeden en
zeker weten? Deze vraag houdt iedereen goed wakker en er komen al snel veel antwoorden:
“Wat je zeker weet, kun je bewijzen!” “Bij vermoeden denk je dat het zo is”. “Ja, soms denk
je dat je het weet of weet je er wel iets van, maar kun je het niet bewijzen.”
Na het aanhoren van vele antwoorden en soms een echte discussie, pakte de leraar de draad
weer op. “Ik kan waarschijnlijk het beste helpen door verder te gaan met mijn verhaal, want
dat heeft ook te maken met zeker weten en vermoeden. Van het meeste dat ik ga vertellen,

heb je waarschijnlijk nog nooit eerder gehoord. En ondanks dat we steeds meer dingen zeker
weten, hebben we alleen een sterk vermoeden dat het verhaal in werkelijkheid zo gegaan is.
Daarom is het goed als jullie twee dingen onthouden. Knoop het maar goed in je oren! Het
zijn er maar twee, dus dat gaat zeker lukken.
Hier komt nummer één, die noemen we ‘de waarneming’.
De waarneming is iets wat we kunnen zien, horen, ruiken, voelen, meten.
Waarnemen komt heel erg dicht bij weten: op een andere dag kun je hetzelfde nog eens
waarnemen, je kunt praten of lezen over iets dat anderen ook hebben waargenomen. Je zegt
dan: dat weet ik, dat heb ik eerder ook gezien.
Nummer twee noemen we ‘de theorie’.
We denken dan dat iets op een bepaalde manier gebeurd is of zou kunnen gebeuren en we
hebben een heleboel dingen gezien die daar op lijken, maar we weten het niet zeker. We
hebben het nog niet in elke situatie waargenomen en weten ook niet of we het altijd op die
manier zullen waarnemen. Denken dat iets op een bepaalde manier is gebeurd of zou kunnen
gebeuren, komt dicht in de buurt van vermoeden. Je zou dan kunnen zeggen: ik heb veel (of
weinig) vertrouwen in deze theorie omdat ik vermoed dat die waar (of niet waar) is.
We kennen dus waarnemingen en we kennen theorieën. Het verhaal dat ik verder ga vertellen
kent héél veel waarnemingen, maar het kent ook veel theorieën. Ik zal jullie iedere keer
duidelijk vertellen als een stuk van het verhaal een waarneming is of een theorie.
Jacqueline, wat denk je. Ik sprak net over de tijd dat de aarde er nog niet was. Is dat dan een
waarneming of een theorie?”
Nu stelde de leraar weliswaar de vraag aan Jacqueline, maar er ontstaat rumoer in de klas. Het
lijkt er werkelijk op dat praktisch iedereen er een mening over heeft. Er wordt van alles door
elkaar geroepen. “De mensen konden toen nog niet schrijven!” “Er was nog helemaal geen
leven op aarde!” “Dat kun je nooit bewijzen!” “Hoe kunnen we dat nu weten?” “Er was eerst
een super-iets!”
Glimlachend volgt de leraar een tijdje de heftige discussie en vervolgt dan: “Laten we wel
wezen, ik had de vraag aan Jacqueline gesteld en jullie geven allemaal antwoord. Zo doen we
dat hier niet, hè? We spreken niet door elkaar; iedereen krijgt afzonderlijk het woord.
Als ik al jullie argumenten zo hoor, kan ik toch zeggen dat jullie allemaal een beetje gelijk
hebben.”
“Dan is het dus een theorie!”sprak Jacqueline hardop. Ze vond nog steeds dat ze het recht had
een antwoord te geven.
Als u het mij toestaat, laten we de leraar nu weer alleen met zijn klas. In dit korte bestek zijn
we natuurlijk niet in staat om zijn zes jaar durende verhaal aan de kinderen te volgen.
We zijn kort getuige geweest van een enthousiaste leraar, die ons in ieder geval duidelijk
heeft gemaakt dat hij de kinderen mee wil nemen in een groots en universeel verhaal, waar ze
zelf deel van uit maken, waarvan veel nog niet meer is dan een vermoeden en wat ze zelf
kunnen voortzetten.
Hopelijk bent u intussen nieuwsgierig hoe de leraar dit aan gaat pakken.
Onze leraar houdt van eenvoud. Bij het vertellen van zo’n groots en universeel verhaal is het
nuttig te allen tijde overzicht te houden en dat lukt hem wonderwel. Hij omschrijft zijn
benadering als: het bevragen van ruimte en tijd. De leraar hanteert een aantal eenvoudig te
begrijpen en overdraagbare raamwerken waarmee hij de totale ruimte en de totale tijd voor
het kind toegankelijk maakt, het kind leert om tijd en ruimte te bevragen en de kennis daarvan
toe te passen. Om die toepassingen te ondersteunen bereidt de leraar een omgeving voor, een
rijke omgeving waaruit het kind op eigen wijze kan putten en relaties kan leggen. Ook nodigt

hij het kind uit een eigen portfolio te maken waarin zichtbaar wordt hoe het kind zich vormt in
zijn relatie met de wereld.
Samenvattend geeft de leraar vorm aan zijn opdracht om school te maken en het kind te
begeleiden in zijn relatie met de wereld, door:
- het vertellen van een groots en universeel verhaal
- het bevragen van ruimte en tijd
- het voorbereiden van een (rijke) omgeving om uit te putten
- het uitnodigen van het kind om een eigen portfolio te maken
Graag komen we aan het eind van dit artikel weer terug bij dit grootse en universele verhaal
waarin de leraar het kind meeneemt en deelgenoot maakt en waar elk verhaal wat de leraar en
het kind maken weer inpast.
We vervolgen het artikel met het bevragen van ruimte en tijd.

Ruimte
Het nog jonge kind van zes jaar is nog maar net kleuter af, een periode waarin het vooral op
zijn eigen, kleine wereldje was gericht. Op ongeveer zes jarige leeftijd ontdekt het kind dat de
wereld véél groter is; er is zelfs een super groot universum. Het kind wil weten wat er achter
de sterren ligt! Het kind ontdekt niet alleen dat de wereld groter is; er bestaat ook nog een
grote wereld in het zeer kleine! Geef het kind een microscoop en het zal van alles gaan
onderzoeken; werelden gaan voor het kind open.
Kees Boeke1 (1884-1966), Nederlandse pedagoog en onderwijsvernieuwer, voelde goed aan
wat hij kinderen in het primaire onderwijs vanaf zes jaar moest aanbieden. Kees Boeke: “
“.........Wij allen, kinderen en evenzeer volwassenen zijn geneigd te leven
in ons eigen wereldje........ als wij dat doen, zullen wij licht kunnen
vergeten, hoe uitgestrekt het gebied van de bestaande werkelijkheid is en
onze houding kan dan licht bekrompen en chauvinistisch worden. Het is
nodig, dat wij een ruimere blik verkrijgen, zodat wij onszelf kunnen leren
zien in onze betrekkelijke plaatsing in het grote en geheimzinnige heelal
waarin wij zijn geboren en leven. De school bracht ons in aanraking met
verschillende aspecten van het bestaan maar vaak zijn die niet aan elkaar
verbonden, zodat het gevaar niet denkbeeldig is, dat wij een groot aantal
losse beelden verzamelen, zonder dat wij ons realiseren, dat ze alle samen
één groot geheel vormen. Het is daarom belangrijk voor onze opvoeding
als mensen, middelen ter beschikking te hebben die ons een ruimer en
aaneengesloten beeld kunnen geven van onze wereld en daarmee een
waarlijk kosmische kijk op het heelal en onze plaats er in, een kosmische
oriëntatie dus.”
Ondanks dat Kees Boeke deze woorden schreef in 1959, zijn ze in 2011 nog steeds zeer
actueel.
Het geniale idee van Kees Boeke ziet er als volgt uit (zie afbeelding 1):
1

Kees Boeke, Wij in het heelal, het heelal in ons, 1959, Uitgeverij Muusses en Meulenhoff.
Een fraaie kleurenuitgave, geïnspireerd op Kees Boeke is verzorgd door P. en P. Morrison (1982) Machten van
tien. Natuur en techniek, ISBN 9070157489.
Charles en Ray Eams . maakten hiervan in 1995 de film Powers of Ten. http://www.powersof10.com
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Afbeelding 1. Uit ‘Wij in het heelal, het heelal in ons’, Kees Boeke.
Afbeelding 1a (onder). Uit: Powers of Ten, P. en P. Morrison.

The journey of Kees Boeke
Powers of ten

Just 42 steps to
explore the whole kosmos
Kees Boeke maakte met zijn leerlingen een macro-reis vanaf 1 meter hoogte, waar een
leerling had plaatsgenomen in een stoel op de speelplaats, in 26 stappen van de machten van
tien naar de grenzen van de menselijke kennis. Vanaf dezelfde startpositie werd ook een
micro-reis ondernomen. In 13 stappen met de machten van tien reisden de kinderen tot diep
in het atoom van het menselijk lichaam.
Al reizend en vertellend werd de nieuwsgierigheid van de kinderen groter en groter. Ze
wilden weten! Ze wilden onderzoeken!
Was dat ook niet wat de leraar tijdens zijn opleiding werd voorgehouden? Maak de kinderen
nieuwsgierig, prikkel ze; dan willen ze als vanzelf leren. Ik kan u, na dertig jaren gewerkt te
hebben met kinderen, vertellen dat ik ze nimmer eerder zó nieuwsgierig en leergierig heb
gezien als tijdens de reis van Kees Boeke. Ze waren, ondanks al hun vragen, voldaan,
tevreden, tot rust gekomen; ze begrepen de complexe wereld beter dan ooit tevoren.
U begrijpt dat tijdens deze kosmische reis allerlei te onderwijzen leerstof zich als vanzelf
aandient. Nu niet meer alleen gescheiden in vakken, zoals aardrijkskunde, biologie, wiskunde
maar geïntegreerd en aan elkaar gerelateerd. Welk een meerwaarde!!!

U zult begrijpen dat via deze kosmische reis door de ruimte als totaal, zich ook werkelijk alle
mogelijke leerstof aandient. De school, de leraar en het kind zelf zullen keuzen maken welke
onderwerpen zij aanbieden, oppakken en onderzoeken. . Aansluitend bij de machten van tien
zit de leerpotentie niet zozeer in de onderwerpen als wel in de wijze waarop het kind leert via
deze gekozen onderwerpen de toegang tot kennis te organiseren. Over dit interessante
gegeven vertel ik u straks meer in de paragraaf over school maken..
Na de verkenning van de ruimte gaan we nu eerst op ontdekkingstocht in de tijd.
Tijd
Ik was als leraar al geruime tijd op zoek naar een ordening van de kennis die meerwaarde
kon hebben voor de kinderen en die samenhang kon aanbrengen in de standaard leerstof die
overal wordt aangeboden. Op een koude novemberavond in de tachtiger jaren van de vorige
eeuw dacht ik na over een werkbaar overzicht van de ‘totale tijd’. Na wat tekenwerk met
tijdlijnen stond ineens onderstaand overzicht voor me.

tien keer miljard

De lijn van het alles.

tien keer miljoen

De lijn van de mens.

tien keer duizend

De lijn van de cultuur.

tien keer één

De lijn van mijzelf.
Afbeelding 2. De lijnen van het leven, Jos Werkhoven

Wow! Het leek erop alsof ik de tijd te pakken had. In één eenvoudig overzicht had ik zicht
op:
° de totale tijd (lijn van het alles, 13,7 meter lang);

° de tijd van de mensheid als totaal (lijn van de mens, 10 meter lang en uitvergroot van
1 cm van de lijn van het alles);
° de cultuur van de mensheid (lijn van de cultuur, 10 meter lang en uitvergroot van 1
cm van de lijn van de mens);
° de tijd van een gemiddeld basisschoolkind (de lijn van mijzelf, 10 meter lang en
uitvergroot van 1 cm van de lijn van de cultuur).
Vooral de wiskundige schoonheid in relatie tot de historie van alles, de mensheid, de cultuur
en het kind zelf, sprak me direct zeer aan. Toen ik later in contact kwam met het werk van
Kees Boeke was deze wiskundige overeenkomst al een schitterende beloning, nog
aangenamer voelde het twee ‘raamwerken’ in handen te hebben die ons een overzicht kunnen
geven van ruimte en tijd.
Het was voor mij snel duidelijk dat ik dat niet slechts voor mijn eigen klas moest houden,
maar moest gaan delen met eenieder die het wilde gebruiken. In 1997 heb ik de vier lijnen als
‘De lijnen van het leven’2 voor scholen uitgegeven. Voor deze uitgave zijn bij iedere lijn
illustraties en woordkaarten van ontwikkelingsmomenten gezocht ter ondersteuning van de
vertellingen. Zo zijn er bij de lijn van het alles bijvoorbeeld illustraties en woordkaarten van
de Big bang, vorming van materie, ontstaan sterrenstelsels, ontstaan aarde, ontstaan leven op
aarde, continentverschuivingen, ontstaan bergketens, ontwikkeling leven op aarde etc. etc.
Bij de lijn van de mens zijn er o.a. illustraties en woordkaarten van de vele voorouders van
de mens, hun gereedschappen, ontstaansmomenten van vele diersoorten, ijstijden,
grotschilderingen, eerste gebruik kalenders etc.
Bij de lijn van de cultuur is vooral de nadruk gelegd op de universele geschiedenis van de
mens en minder de geschiedenis (hoewel aanwezig) van de afzonderlijke culturen. Zo zijn er
illustraties en woordkaarten van ontstaan landbouw en veeteelt, eerste weven, eerste irrigatie,
eerste huttenbouw, eerste schrift, eerste gebruik koper en ijzer etc. De slavenhandel en
belangrijke personen als o.a. Newton, Darwin en Mandela ontbreken ook niet.
Bij de lijn van mijzelf zijn illustraties en woordkaarten als geboorte, alle verjaardagen, eerste
lopen, eerste schooldag etc. Het betreffende kind vult deze verder aan met zelf meegenomen
foto’s van diverse gebeurtenissen.
Het fraaiste werk wordt altijd door de kinderen gedaan. Hun eigen onderzoeksvragen en
verwerkingen worden aan de lijn gekoppeld. Boeken, illustraties, fossielen, zelf gemaakte
kunstvoorwerpen van sterrenstelsels, aarde en planeten, primair leven etc. maken de lijn tot
een schools museum en kenniscentrum dat veelvuldig door de leerlingen wordt bezocht. Er
wordt in groepjes veel informatie uitgewisseld.
De vraag
De leraar, die de kinderen meeneemt in het wonderbaarlijke verhaal van ruimte en tijd, maakt
nieuwsgierig en dan komen kinderen met vragen.
Een geniaal hulpmiddel van de hand van Maria Montessori3 dat kinderen hierbij kunnen
gebruiken is het materiaal voor de zinsontleding (zie afbeelding).
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Jos Werkhoven, De lijnen van het leven, 1997, Uitgeverij De Arend.
Maria Montessori (1870-1952), Italiaans arts en pedagoog die een vrije werkkeuze binnen een goed
voorbereide leeromgeving propageerde.
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Materiaal voor de zinsontleding
van
Dr. Maria Montessori
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Afbeelding 3. Materiaal voor de zinsontleding, Maria Montessori.

Dit materiaal heeft Maria Montessori ontwikkeld om de zin taalkundig te ontleden, maar het
is natuurlijk ook mogelijk het omgekeerde ermee te doen: taal maken.
Ieder kind heeft zijn eigen vragen en de leraar begeleidt ieder kind afzonderlijk, op het
niveau van het betreffende kind, zoals een professor zijn studenten naar hun promotie
begeleidt. Het zinsontleedmateriaal helpt het kind om zijn vragen te ordenen en vergelijkbaar
met een dissertatie een indeling te maken voor zijn werkstukje (zie afbeelding 4.).
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Afbeelding 4. Structuur van een studieboek in vergelijking met de structuur van het materiaal voor
zinsontleding

Uiteindelijk kan het werkstuk de structuur krijgen zoals het voorbeeld rechtsonder in de
afbeelding, waar de roze lijnen de relaties leggen tussen de verschillende deelonderwerpen.
Ik durf te stellen dat het zinsontleedmateriaal waarmee het kind taal kan maken, het kind
enorm stimuleert in zijn eigen onderzoek. Een zeer grote meerwaarde in vergelijking met het
slechts beantwoorden van vragen over standaard leerstof uit een boek.

Herhalende patronen
Met ‘De machten van tien’, ‘De lijnen van het leven’ en het ‘zinsontleedmateriaal’ van Maria
Montessori heeft de leraar eenvoudig te begrijpen en eenvoudig overdraagbare raamwerken
in handen waarmee hijzelf èn de kinderen onze complexe kosmos als totaal kunnen
bestuderen. Hoe complex elementen van onze kosmos ook zijn, hoe diep we ook inzoomen
op de kleinste details, we raken nooit de weg kwijt en verliezen het geheel nimmer uit het
oog.
Maar er is nog meer waar we binnen het onderwijs dankbaar gebruik van kunnen maken!!!
Dat zijn herhalende patronen die we door het bevragen van ruimte en tijd zien verschijnen en
die het kind kunnen ondersteunen bij het leggen van zijn relaties met de wereld.
Ik durf te stellen dat het geen toeval is dat we in de menselijke taal dezelfde herhalende
patronen kunnen vinden welke wij in de kosmos, zowel in ruimte als tijd, zien verschijnen.
Als we met de kinderen ruimte en tijd beschouwen, valt één ding sterk op: er is altijd een
‘ontstaan’. Nu is ‘ontstaan’ taalkundig een werkwoord en in werkelijkheid een activiteit of
energie. Wat dacht u van het ontstaan van het alles, de Big Bang? Wat een activiteit!!! Wat
een energie!!!
Met het zinsontleedmateriaal van Maria Montessori kunnen we daar een taalkundige
voorstelling van maken:
Er is een gezegde, taalkundig voorgesteld als:

Naarmate de tijd vordert ontstaat er materie, er is een onderwerp, taalkundig voorgesteld als:

En dan is er zin!
Er is een taalkundige zin: gevormd door een onderwerp en een gezegde.
Er is zingeving: wat wij als mens zien als verbinding van energie en materie.
Wat men ook beschouwt in de kosmos van ruimte en tijd of de geschiedenis van het leven: er
is altijd een ontstaan van iets dat zich, in de ‘natuurkundige kosmos’ veelal onder invloed van
o.a. de zwaartekracht en in de ‘levende kosmos’ onder invloed van ’aantrekkings’ kracht,
verbindt met zijn omgeving waardoor er veelal weer ‘iets nieuws’ ontstaat.
We kunnen als mens de ontwikkeling in ruimte en tijd herhalen en dat ook uitdrukken in taal.
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Afbeelding 5. Eenvoudige voorstelling van de herhaling van ontwikkeling in ruimte en tijd

Bovenstaande afbeelding (afbeelding 5.) kan men zien als een, sterk gesimplificeerde,
voorstelling van de ontwikkeling in ruimte en tijd waarbij de grote lichtrode cirkel de
kosmos voorstelt die zich steeds herhaalt.

De voorbereide omgeving
De leraar neemt het kind mee in een groots en universeel verhaal en begeleidt het kind in zijn
relatie met de wereld. Hij leert het kind kijken naar en beseffen van ruimte en tijd en
stimuleert het kind zijn eigen vragen te onderzoeken. De leraar is goed voorbereid en zorgt
voor een rijke omgeving voor de kinderen met bronnenmateriaal zoals boeken, kaarten,
grafieken, illustraties, selecties van internet, films, kunstvoorwerpen etc. Een omgeving die
de kinderen stimuleert om zelf op onderzoek uit te gaan en antwoorden te vinden op hun zelf
gestelde vragen. De ‘voorbereide omgeving’ is een uitermate essentieel onderdeel van school
maken. De leraar bereidt deze leer-, onderzoeks- studie- en werkomgeving voor en maakt
derhalve zelf een zeer belangrijk deel uit van deze voorbereide omgeving.
De leraar ordent met de voorbereide omgeving de wereld voor het kind en maakt deze
toegankelijk voor het kind. De leraar houdt bij het voorbereiden van de omgeving rekening
met vier belangrijke ordeningsprincipes, die voortdurend op elkaar inwerken:
1. kosmische orde die aansluit bij onze totale tijd en ruimte;
2. maatschappelijke orde die aansluit bij voorwaarden en afspraken in onze
samenleving;
3. biologische orde die aansluit bij de biologische ontwikkeling van het kind
4. persoonlijke orde die aansluit bij het individuele kind.

object
Kosmische
orde

Maatschappelijke
orde

wereldbeeld

materiaal

voorbereide

kind

omgeving
vrije werkkeuze

gevoelige perioden

Ontwikkeling menselijk potentieel

ruimte

Door het kind naar een nieuwe wereld

De ontdekking van het kind

tijd

opvoeding
Help mij het zelf te doen

Persoonlijke
orde

school maken

Biologische
orde

subject

Afbeelding 6. ‘De voorbereide omgeving(nog aanpassen)

Het portfolio
De leraar volgt het kind in zijn ontwikkeling en daagt het kind per onderwerp uit tot een
meesterproef. De meesterproef is de verantwoording van het kind over zijn werk aan een
onderwerp, op kindniveau vergelijkbaar met een proefschrift op de universiteit. Het kind laat
zien wat het weet, maakt dat extra mooi en verantwoordt zich aan de leraar en
medeleerlingen. Het kind stelt gedurende zijn leerweg een portfolio met meesterproeven
samen. Het portfolio is de trots van het kind, een verzameling waarin de ontwikkeling van
het kind als totaliteit zichtbaar wordt in beeld, taal en alles waarin het kind zich wil
uitdrukken, zowel fysiek als digitaal. Dat kan bijvoorbeeld ook een dans van de oerknal zijn,
waar weer een filmpje van is gemaakt. Het gaat niet om vergelijken, maar om te horen en te
zien wat het kind zich eigen heeft gemaakt, wat het daarbij tegen is gekomen en hoe het dat
heeft opgelost. Het gaat dus om de eigen kracht van het kind. De kinderen presenteren wel
aan elkaar. Zij zullen door de presentaties van andere kinderen zien dat ieder er weer iets
anders mee doet, iets eigens van maakt.
School maken
‘Verbreek het patroon dat de leerstof verbindt en je vernietigt onvermijdelijk alle
kwaliteit.’, Gregory Bateson4
Het bijzondere is dat de leraar een universeel verhaal vertelt en toch zal dat verhaal in iedere
groep en bij iedere leraar anders zijn. Anders en toch universeel.
4

Mind and nature, Gregory Bateson, 1979

Wat zegt deze manier van school maken nu over onze kijk op kinderen. De praktijk laat zien
dat een kind in oorsprong gewoon wil weten. Een kind is heel kritisch en wil weten hoe het
zit en hoe het werkt. Het vraagt van de leraar om heel zorgvuldig te zijn. Je hoeft als leraar
niet alle antwoorden te weten. Help het kind zijn zoektocht te vervolgen en tijd en ruimte te
bevragen. Het kind bevraagt niet de leraar, maar bevraagt tijd en ruimte. Daarin zit ook de
ruimte voor de leraar om ook het niet weten een plaats te geven. Antwoorden zijn
voorbeelden. We weten steeds meer van tijd en ruimte maar veel dingen zijn ook nog
vermoedens. Het gaat erom dat vanzelfsprekend wordt dat een leraar niet alles weet en ook
zelf op zoek gaat. De leraar is daarin een voorbeeld voor het kind. Hij is ook voorbeeld in
samenwerken. Als je samenwerkt kan iedereen nieuwe kennis opdoen en weet je samen
meer.
Kinderen zijn verschillend in hoe ze dingen aanpakken. Het ene kind staat direct weer bij de
leraar met de vraag wat te doen. Andere kinderen gaan vanzelfsprekend te rade bij andere
kinderen. Geen kind is hetzelfde. De een kan zelfstandig werken, de andere heeft een beetje
hulp nodig om op gang te komen en een derde heeft altijd steun nodig. En verder kan de
situatie van de dag ook nog een rol spelen. Dat vraagt van de leraar om met ieder kind
regelmatig contact te maken. Enerzijds om te weten waar het kind mee bezig is, (eventueel)
mee zit en anderzijds om het kind weer te ontvangen in de school en met de regels van de
school.
De leraar kijkt naar het kind in relatie met de wereld om hen heen. Alle invloeden en factoren
die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van het kind probeert hij daarin mee te
nemen. De leraar reageert nadrukkelijk in relatie met het kind. Soms betekent dit dat het kind
met rust wordt gelaten, soms probeert de leraar het kind te inspireren, soms refereert hij aan
afspraken, soms helpt hij herinneren, soms benoemt hij de situatie. Maar altijd is de leraar in
contact met het kind.
De leraar vraagt zich af met welk verhaal hij het kind die dag uitnodigt of welk verhaal in
gesprek met het kind gemaakt kan worden en hoe dat past binnen het universele verhaal dat
de leraar vertelt. Het verhaal zelf is ook weer een herhalend patroon dat zich op elk niveau en
elk moment kan manifesteren.
Ik beschreef het u al eerder: als men de reis maakt door ruimte en tijd dient zich ‘alle
leerstof’ als vanzelf aan. Met behulp van ‘taal maken’ zoals in afbeelding 5 zal het niet
moeilijk zijn keuzen te maken uit de essenties (de kleinere rode cirkels) welke men heeft
geïnventariseerd.
Bekijken we op deze wijze ‘De lijn van het alles’ (de 13,7 miljard jaar van Big Bang tot
heden) van ‘De lijnen van het leven’ zonder ook maar de pretentie te hebben volledig te zijn,
dan dienen zich achtereenvolgens essenties aan welke normaliter in het basisonderwijs niet of
niet geïntegreerd worden aangeboden:
° de (theorie) van de oerknal;
° zwaartekracht; de verbindende kracht in de kosmos;
° materie;
° aggregatietoestanden van materie;
° (vorming van) sterrenstelsels;
° levensloop van sterren;
° ons zonnestelsel als product van een tweede generatie ster;
° geologische processen op de aarde;
° ontstaan en ontwikkeling van leven op aarde, de evolutie.

Op eenzelfde wijze ontmoet men de essentiële ontwikkelingen als men de andere tijdlijnen
inventariseert of als men de reis in de ruimte van Kees Boeke onderzoekt.
Met hulp van de structuur van onze taal welke herhalende patronen van de kosmos volgt, is
het vrij eenvoudig essentiële leerstof voor het basisonderwijs te inventariseren, te kiezen en
vooral geïntegreerd in verhaalvorm aan te bieden.
Voor het kind is deze geïntegreerde aanbieding in verhaalvorm een zeer logische benadering,
want: zo is het (waarschijnlijk!) en zo is het gegaan!

De leraar mag er op vertrouwen dat herhalende patronen welke hij eerder tegenkwam bij het
bestuderen van ‘De lijnen van het leven’, bij deze benadering van schoolmaken zullen
verschijnen:
1. de lijn van het alles toont de potentie van alles wat aanwezig is in de kosmos;
2. de lijn van de mens toont de bewustwording van het zoogdier ‘mens’;
3. de lijn van de cultuur toont de ordening, het onderzoek, het toepassen van de mens;
4. de lijn van mijzelf, het individuele kind dat verschijnt als het herhalende patroon van
de kosmos: potentie, bewustwording en ordening, onderzoek en toepassing.
Het individuele kind dat verschijnt, want het krijgt de mogelijkheden de eigen individuele
potenties te ontwikkelen door middel van een vrije werkkeuze binnen een goed voorbereide
omgeving, waarbij het door de leraar wordt begeleid ‘het zelf te doen’. En die ‘verschijning’
kan altijd verrassend zijn!
Uit de benadering van de leraar halen we een aantal belangrijke punten:
° Het overzicht van de raamwerken van ruimte en tijd, ‘het ontdekken van
herhalende patronen’ en daar gebruik van te maken, geven de leraar èn het
kind rust binnen de complexiteit van het alles;
° de leraar èn het kind hebben in eerdere situaties geleerd hoe ze in een latere
fase nieuwe situaties kunnen aanpakken;
° er moeten keuzen worden gemaakt, maar iedere bestudeerde keuze versterkt
de leraar èn het kind in het maken van weer nieuwe keuzes.
° de leraar èn het kind raken de weg nooit kwijt;
° voor de leraar en het kind is het aangenaam te bemerken dat ze nimmer alles
kunnen weten, maar dat ze tegelijkertijd zicht hebben op wat ze (nog) niet
weten; voor hun latere studiecarrière kan dit bewustzijn zeer stimulerend
werken.
Het zoeken naar en onderzoeken van relaties en verbindingen welke zich voordoen in onze
kosmos als geheel, zie ik als de belangrijkste taak van goed onderwijs. Zij kunnen ons
antwoorden geven op alle vragen. Het is van belang dat de school zich daarom openstelt voor
de kosmos als totaal, als één groot geheel waar wij deel van zijn. Het is niet aan derden om
daar ook maar enige afbakening in te plaatsen. Telkens opnieuw beschouwen we met de
kennis van vandaag de dingen die er toe doen: alles is er en alles mag er ook zijn. Daar mag
geen rem op gezet worden. Zonder beperkingen vooraf heeft de mens een grotere kans de
antwoorden voor morgen te vinden.
Zo komen we ‘Door het kind naar een nieuwe wereld’.5
Tenslotte
5

Titel van een boek van Maria Montessori waarin zij de totstandkoming van haar onderwijsmethode beschrijft.

In deze context wil ik u enkele fraaie citaten van twee van mijn inspiratoren niet onthouden.
Maria Montessori6:
“Laten wij het kind een visie bieden op het totale heelal. Het heelal is
een indrukwekkende realiteit en een antwoord op alle vragen. Wij zullen
dit pad van het leven gezamenlijk aflopen, want alle dingen zijn een
onderdeel van het heelal, alle zijn met elkaar verbonden in een
alomvattende eenheid. Dit beeld helpt de geest van het kind zich te
richten, op te houden met rond te dwalen in een doelloze zoektocht naar
kennis. Het is voldaan, het heeft het universele centrum van zichzelf en
alle dingen gevonden. Het is beslist noodzakelijk de belangstelling van
het kind op een middelpunt te richten. De methoden die heden ten dage
gebruikelijk zijn, zijn echter niet doeltreffend. Hoe kan de geest van een
opgroeiend individu belangstelling blijven hebben als al ons onderwijs
zich bezighoudt met een bepaald onderwerp met een begrensde
draagwijdte en beperkt wordt tot de overdracht van die kleine
kennisdetails, die hij in staat is uit het hoofd te leren? Hoe kunnen we
het kind dwingen geïnteresseerd te zijn als interesse slechts van
binnenuit kan komen? Alleen plicht en vermoeidheid kunnen van
buitenaf teweeg worden gebracht, nimmer belangstelling! Laat dit heel
duidelijk zijn.”
Gregory Bateson7:
“In feite kunnen we ons het patroon dat verbindt het beste voorstellen
als een dans van op elkaar inwerkende delen.”
en het krachtige citaat dat hij formuleerde in een beklagbrief over de
tekortkomingen van het westerse onderwijs:
‘Verbreek het patroon dat de leerstof verbindt en je vernietigt
onvermijdelijk alle kwaliteit.’
Denkend over de laatste woorden van Gregory Bateson durf ik als ervaringsdeskundige te
zeggen dat er, sinds het moment van schrijven zeker veertig jaar geleden, nog steeds niet veel
in het onderwijs is veranderd. Bateson noemt zelfs deze stagnatie een ‘besmetting van
onderwijsgevenden’.
Grote denkers uit het verleden hielden mij ook op de been bij een vaak niet begrijpende of
ongeïnteresseerde houding van collega’s. Hun stellingen8 laten zich lezen als dichtregels:
° Socrates (469-399 v. Chr.): onwetendheid is het enige kwaad;
° Aristoteles (384-322 v. Chr.): er is iets wonderbaars in alle natuurlijke dingen;
° Descartes (1596-1650): ik denk, dus ik besta
° Spinoza (1632-1677): vreugde kan er nooit te veel zijn
° Kant (1724-1804): twee dingen vervullen mijn geest met steeds toenemende
bewondering en eerbied, de sterrenhemel boven mij en de morele wet binnenin mij;
° Wittgenstein (1889-1951): de grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld;
° Sartre (1905-1980): een mens maakt zichzelf;
° In aangehaald boekje is geen citaat van Maria Montessori opgenomen. Ik kies voor
Maria Montessori (1870-1952): help mij het zelf te doen.
6

To educate the human potential, Maria Montessori. Montessori-Pierson Estates 1947. Nederlandse vertaling:
Onderwijs en het menselijk potentieel. Nederlandse Montessori Vereniging , 1998.
7

‘Het verbindend patroon’ (Mind and nature), Gregory Bateson, Bert Bakker 1979
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J. Weate en P. Lawman, Filosofie voor jonge denkers, 1998, Callenbach Kampen.

De (nog zeer voorzichtige) acceptatie van Big History in de wetenschappelijke wereld en de
oprichting van de International Big History Association gelden als bemoedigend.
Het schenkt mijzelf extra motivatie Big History als bevrijdend en potentieel zeer sterk
onderwijsalternatief te promoten.
Jos Werkhoven
Kortenhoef, Nederland

