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 Inleiding
 



Hoe interessant is onderwijs vandaag de 
dag nog voor leerlingen? Slagen we erin om 
de natuurlijke nieuwsgierigheid die ieder 
mens heeft, te benutten in het onderwijs 
voor duurzame ontwikkeling van leerlingen? 
Hoe lang kan de school de concurrentie nog 
aan met alles wat zich in de samenleving 
aanbiedt aan potentiële bronnen voor kennis-
ontwikkeling? Welke uitdagingen kunnen we 
leerlingen geven om ze gemotiveerd bij de les 
te houden? Hoe maken we onderwijs meer 
betekenisvol voor leerlingen?

Als leren betekenisvol moet zijn dan vraagt 
dat om samenhang in het onderwijsaanbod. 
Een verhaal is bij uitstek een context waarin 
betekenis vooropstaat en waarin de samenhang 
tussen activiteiten een voorwaarde is.
Kinderen zijn verzot op verhalen. Verhalen 
zijn constructieprocessen waarin feiten, 
herinneringen, aanwezige kennis en verbeelding 
samensmelten. Niets mooier wanneer je 
als leerling, samen met anderen, je eigen 
ontwikkeling vooruit helpt via de motiverende 
inspiratiebron van het verhaal. De kracht 
van het verhalend ontwerpen is het accent 
dat gelegd wordt op het belang van de 
constructie van kennis die vertrekt uit de eigen 
ervaring en de deling ervan met anderen. De 
verhaalstructuur creëert een leeromgeving 

waarbij elementen als de plot, episoden, 
hoofdpersonen en scènes worden ingezet als 
didactisch en pedagogisch repertoire.

“To tell a story, one has to be concerned about 
the happening, not merely the outcome.”
Wellek & Warren 1970 p. 215

Basisonderwijs in Nederland, maar ook inter-
nationaal, is grotendeels georganiseerd in 
een vakkenstructuur. De vakken vormen de 
containers voor inhouden die corresponderen 
met doelen en inhouden zoals die in de 
regelgeving is geïndiceerd, bijvoorbeeld in 
de onderwijswet of via uitwerkingen door 
middel van kerndoelen. De vakkenstructuur is 
weliswaar een gebruikelijk organiserend kader 
voor inhouden, maar kent het bezwaar van 
verkokering van inhouden (subject silo’s) en 
van versluiering van zicht op de betekenisvolle 
eenheid van de onderwijsinhoud. In veel 
nationale en internationale curricula is er 
sprake van een tendens naar het meer in 
samenhang brengen van inhouden en naar 
het daardoor vergroten van de relevantie en 
betekenisvolheid van onderwijs.
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Hanteerbare en verantwoorde integratie 
van onderwijsinhouden vraagt om onderwijs-
kundige modellen waarin de samenhang 
van onderwijsinhouden voor leraren op een 
planbare en uitvoerbare wijze wordt onder-
steund. Er zijn wel vormen van thematisch 
onderwijs bekend en ontwikkeld die tegemoet 
komen aan de inhoudelijke integratiebehoefte, 
maar in de meeste van die modellen zijn de 
werkvormen dominant ten opzichte van de 
onderwijsinhouden en onderwijsdoelen. Ook 
is er weinig relatie tussen het cursorisch 
onderwijsaanbod en het thematisch deel. Een 
model waarin dit bezwaar in veel mindere 
mate aan de orde is, en dat in met name veel 
Noord-Europese landen en in de Verenigde 
Staten wordt gehanteerd, is de oorspronkelijk 
in Schotland ontwikkelde ‘Storyline approach 
to learning and teaching’, in Nederland wel 
bekend als ‘Verhalend ontwerpen’. Het gaat om 
een op sociaal-constructivistische principes 
gebaseerde onderwijsbenadering waarbij de 
deelnemers (leerlingen) eigenaar zijn van het 
onderwijsthema, terwijl de leraar greep houdt 
op de ontwikkellijn en de vakinhoudelijke en 
pedagogische doelen. 

In deze thematische benadering van onderwijs 
is het principe van vraagsturing dominant 
aanwezig. Het model komt daarmee tegemoet 
aan actuele wensen om de aanbodsgerichtheid 
van het onderwijs te kantelen in meer of 
minder pregnante vormen van vraaggestuurd 
onderwijs. Zelfsturing door leerlingen is een 
van de kernelementen in deze thematische 
werkwijze, zonder daarbij de sturende 
en beïnvloedende rol van de leraar te 
veronachtzamen.

De Storyline Approach to learning is oorspron-
kelijk ontwikkeld door het Inservice education 
team van het voormalige Jordan Hill College, 
nu University of Strathclyde in Glasgow, 
Schotland. The European association of 
Educational Design (EED), onder voorzitterschap 
van Steve Bell, zorgt voor coördinatie en 
voor verdere ontwikkeling van het verhalend 
ontwerpen.
(www.storyline-scotland.com).
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Uitdagend onderwijs

 



Hoe interessant is onderwijs voor kinderen?

Hoe interessant is onderwijs vandaag de dag 
nog voor leerlingen? Slagen we erin om de 
natuurlijke nieuwsgierigheid die ieder mens 
heeft, te benutten in het onderwijs? Hoe lang 
kan de school de concurrentie nog aan met 
alles wat zich in de samenleving aanbiedt aan 
potentiële bronnen voor kennisontwikkeling? 
Welke uitdagingen kunnen we leerlingen 
geven om ze gemotiveerd bij de les te houden? 
Wat willen we realiseren bij leerlingen en 
moet dat per se voor alle leerlingen hetzelfde 
zijn? Over deze en andere vragen gaat dit 
onderwijsverhaal. Specifiek wordt daarbij 
ingegaan op een inspirerend voorbeeld van 
hoe je onderwijs kunt organiseren waarbij je 
tegemoet komt aan de vragen die hierboven 
zijn opgeworpen.

Druk op onderwijs

De vorm waarin wij het hedendaagse onderwijs 
kennen heeft zijn wording in de achttiende en 
de negentiende eeuw. In de loop van opeen-
volgende decennia heeft een aanvankelijk 
beperkte vakkencanon zich ontwikkeld en 
uitgekristalliseerd. Instructie neemt in ons 
onderwijs nog steeds een voorname plaats 
in en de onderwijsinhouden zijn verkaveld 

in vakken en leergebieden. Leerlingen zijn 
gegroepeerd in groepen van ongeveer dezelfde 
leeftijd.Hoewel er een groeiende tendens 
is naar een gerichtheid op de samenleving, 
zijn veel scholen toch nog tamelijk gesloten 
en in zichzelf gekeerde gemeenschappen. 
Vanuit de samenleving worden er wel in 
toenemende mate eisen gesteld aan het 
onderwijs. Die eisen hebben betrekking op 
aandacht voor opvoedingskwesties en op het 
bijbrengen van normen en waarden. Je zou 
dit kunnen duiden als een compensatie voor 
het terreinverlies vanuit de gezinnen en als 
gevolg van toenemende desecularisatie. Die 
eisen vanuit de samenleving zijn ook vaak 
gericht op het willen behouden van belang-
rijke delen van het cultureel erfgoed. Tegelijk 
is er vanuit de samenleving een wens naar 
competentieontwikkeling en toerusting met 
vaardigheden om in de steeds complexer 
wordende leefwereld uit de voeten te blijven 
kunnen.
Naast uitdijende vakinhouden zorgen dergelijke 
eisen vaak voor een overladenheid van het 
onderwijsprogramma. 
In de loop van de tijd hebben er zich voorts 
wijzigingen voorgedaan in de status van 
het leraarsberoep en ook in de relaties van 
ouders tot leraren en de school als zodanig. 
Die veranderingen zijn niet steeds als positief 
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te duiden (Letschert, 2005). Geleidelijk aan 
ontstaat er druk op het onderwijssysteem 
(Bronneman-Helmers, & Taes, 1999). Die druk 
heeft naast bovengenoemde ontwikkelingen 
nog andere oorzaken. 

Een paar voorbeelden:
 • informatie verschaffing en kennisverwerving is 

niet meer het monopolie van de school. 
 • het leerstofjaarklassensysteem zoals dat 

in veel landen en in veel scholen wordt 
gehanteerd, verhoudt zich slecht tot meer 
geïndividualiseerde leerprocessen; 

 • nieuwe opvattingen over hoe mensen kennis 
construeren worden in scholen nog marginaal 
gepraktiseerd; 

 • door de sterke verkaveling van onderwijsinhouden 
raakt de betekenisvolheid van het leren voor 
leerlingen uit het zicht; 

 • door de zucht naar verantwoording en 
vergelijking ruilen we vertrouwen in leraren om 
voor vertrouwen in testen en toetsen; 

 • voor leerlingen is leren niet altijd uitdagend en 
spannend, wat er toe leidt dat ze zich gaan 
vervelen en verveelde leerlingen worden al snel 
vervelende leerlingen. 

Druk op oude systemen leidt tot snelle slijtage. 
Het onderwijs zoals wij dat kennen uit onze 
eigen ervaring en in de volle breedte van de 
westers-georiënteerde samenlevingen waarvan 
we deel uitmaken, heeft zich geleidelijk aan 
laten kennen als een overgestructureerde 
institutie. De druk neemt toe in de scholen 
en daarbuiten. Leraren voelen zich in hun 
deskundigheid veronachtzaamd. Ouders trekken 
niet meer vanzelfsprekend dezelfde lijn als 
leraren.Vaak staan zelfs ouders en leraren 
lijnrecht tegenover elkaar. Onderwijs zoals we 
dat nog het meeste tegenkomen vandaag de 
dag is toch nog onderwijs waarin instructie 
een meer dominante positie heeft dan het 
opdoen van authentieke leerervaringen. Dit 
ondanks het gegeven dat de moderne leer- 
en instructiepsychologie bij herhaling heeft 
laten zien dat de traditionele didactische 
benaderingen niet goed werken (Lodewijks, 
2002). Bijvoorbeeld als het erom gaat lerenden 
tot hoogwaardige en duurzame kennis, begrip 
van en inzicht in de stof te brengen. Of om 
hen de zin en de mogelijke gebruikswaarde 
van het geleerde te doen inzien en ervaren. 
Of om kinderen het besef én de ervaring bij te 
brengen, dat wat je op school kunt leren ook 
essentiële zaken toevoegt aan je persoonlijke 
mogelijkheden. Voorts is ons onderwijs geken-
merkt door de organisatievorm van het leer-



stofjaarklassensysteem. Het leerstofjaarklassen-
systeem, met zijn vaak gescheiden vakken-
systeem, is een organisatievorm die bijna een 
natuurlijk gegeven lijkt, maar waarvan het de 
vraag is of het voor leerlingen wel de meest 
uitdagende, meest voor de hand liggende en 
meest effectieve leeromgeving is (Greven, 
Kuiper, Letschert, Noteboom & Vanobbergen, 
2005).

Vanzelfsprekendheden of niet?

We hanteren in onderwijs veel vanzelfsprekend-
heden. Dingen waaraan we zekerheid ontlenen. 
Dingen die we gewoon zijn gaan vinden. Zo 
gewoon dat we ze maar moeilijk ter discussie 
stellen.

Een paar voorbeelden:
 • onderwijs geef je met behulp van methoden, 

althans voor de meeste vakken is dat het geval. 
Scholen hebben een ruime keuze en als we de 
analisten van methodes mogen geloven, zijn 
ze allemaal van redelijke kwaliteit. Wanneer 
je kijkt naar het rijke aanbod van methoden 
voor bijvoorbeeld rekenen en wiskunde, dan 
valt te constateren dat ze allemaal behoorlijk 
in hun vet zitten. Zouden we willen doen wat 
wordt aangeboden, dan zou er niet veel tijd 

voor andere zaken overblijven. Kortom: het 
ambitieniveau van methoden is vaak nogal 
groot. Hoe zou onderwijs eruit zien zonder 
boeken? Beter of slechter, en zou u het 
aandurven?

 • onderwijs geef je via vakken. Het liefst ook in 
een systeem van een uur voor dit en een uur 
voor dat. Is dit de meest wenselijke manier om 
leerlingen geïnteresseerd te krijgen voor de 
onderwerpen waar we ze mee bezig willen laten 
zijn? Wat zou er gebeuren als we de structuur 
van een indeling van onderwijsinhouden via 
vakken buitenboord zouden zetten?

 • onderwijs geef je en als leerling krijg je het. In 
ons taalgebruik is onderwijzen en leren op een 
dergelijke manier onderverdeeld. Hoe zou het 
zijn als we onderwijs vooral als een conditie 
zouden zien? Bijvoorbeeld een uitdagende 
leeromgeving waarin kinderen hun eigen 
ontwikkelweg volgen, waar ze met en van 
elkaar leren en waarbij de leraar een werkelijk 
geïnteresseerde vragensteller is.

Betekenisvol leren

Hoe mensen leren is een lastig te beantwoor-
den vraag, hoewel er in toenemende mate 
antwoorden worden gevonden die ons daar 
meer inzicht in geven. Hoe we leren is wel 
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een belangrijke vraag. Als we dat meer precies 
weten kunnen we de onderwijsactiviteiten daar 
beter op afstemmen, kunnen we efficiënter 
met leertijd omgaan en kunnen we handiger 
leermiddelen toepassen. We kunnen kinderen 
met leerproblemen wellicht ook beter helpen 
om die problemen te overwinnen en bij alle 
kinderen kunnen we het leren effectiever 
laten zijn dan nu het geval is.Het antwoord 
op de vraag hoe mensen leren kan op termijn 
het onderwijs wel eens drastisch van aard en 
werkwijze doen veranderen.
Voorlopig is dat nog niet het geval. Hoewel de 
inzichten in leren en leerprocessen groeien, 
blijven we nog met veel vragen zitten. 
Bijvoorbeeld met de vraag hoe de balans is 
tussen wat wel ‘nature’ en ‘nurture’ wordt 
genoemd, ofwel ‘aanleg’ en ‘opvoeding’. Hebben 
mensen verschillende stijlen van leren, zijn 
die aangeboren, en zijn die stijlen aan te leren 
of te beïnvloeden? Is het succesvol leren van 
attituden, vaardigheden en het verwerven van 
kennis gebonden aan leeftijdsfasen? 
Wat valt er te zeggen over het IQ? In het 
onderwijs is dit quotiënt decennialang 
dominant aanwezig geweest en leek het een 
aangeboren, vaststaand en niet beïnvloedbaar 
gegeven. Inmiddels weten we veel meer over 
de plasticiteit van het brein en weten we dat 
hersenen door leren veranderen. En wat valt 

er te zeggen van emotionele intelligentie en 
motivatie om te leren? Lang leek dit vooral 
een stokpaard van gedragswetenschappers, 
maar inmiddels blijkt er ook een neuroweten-
schappelijke basis voor te vinden te zijn (OECD, 
2002; Jolles, e.a., 2005). 

Leraren weten dat het belangrijk is dat het 
leren betekenisvol en uitdagend is voor 
leerlingen. De voornaamste taak van leraren 
is feitelijk het uitlokken van leren. Het leren 
zelf doen de leerlingen. Je kunt dat niet van 
ze overnemen. Als leraren er niet in slagen om 
onderwijs spannend en uitdagend te maken, 
dan raak je de leerlingen binnen de kortste 
keren kwijt. We zien dat ‘kwijtraken van 
leerlingen’ in ons huidige onderwijs veelvuldig 
plaatsvinden. Verveelde leerlingen worden 
vervelende leerlingen. De belangrijkste oorzaak 
van ongeïnspireerd leren ligt bij het hanteren 
van opvattingen waarin kennis los is geraakt 
van een context. (Toulmin, 1990; Damasio, 
1994). Naast de contextgebondenheid is een 
belangrijke voorwaarde voor leren, de ‘zin in 
leren’, de motivatie om te willen leren en het 
koesteren van de nieuwsgierigheid (Stevens, 
2002). 

Leren is het construeren van betekenissen. 
Betekenis is geen gegevenheid, betekenis 



ontstaat, het wordt verleend en het is afhanke-
lijk van de omgeving waarin het bestaat. Bij 
het geven van betekenis speelt het verhaal 
een belangrijke rol. De rol van het verhaal 
als motiverende en betekenisvolle binder van 
kennis en feiten is het waard om herontdekt 
te worden in het onderwijs. Het op een 
constructivistische wijze betekenis verlenen 
(Terhart, 1999); leidt tot een geheel andere 
wijze van leren en onderwijzen dan de in 
de huidige onderwijspraktijk dominante, op 
behavioristische leest geschoeide modellen 
ons toestaan. Met andere woorden: leren is 
niet conditioneren, maar veel meer verwerven, 
ontwikkelen en toepassen.
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Samenhangend en betekenisvol onderwijs 



Als leren betekenisvol moet zijn vraagt dat 
om samenhang in het onderwijsaanbod. Te 
versnipperde onderwijsinhouden verhullen voor 
de lerende het zicht op waar zij of hij mee 
bezig is. Betekenisvol leren is meer gebaat 
bij thema’s en onderwerpen, dan bij losse, en 
daardoor voor de lerende moeilijk te duiden, 
inhoudscomponenten. In de betekenisvolle 
samenhang ontstaat begrijpen. Tegelijk geeft 
de context van een thema de lerende de 
mogelijkheid om toe te passen wat hij of zij 
geleerd heeft. Door het geleerde toe te passen 
begrijpt de lerende de relevantie.

Het integreren van onderwijsinhouden 
in de vorm van aansprekende thema’s 
vraagt om modellen waarin de samenhang 
van onderwijsinhouden voor leraren op 
een planbare en uitvoerbare wijze wordt 
ondersteund. Er zijn wel vormen van thematisch 
onderwijs ontwikkeld die tegemoet komen aan 
de integratiebehoefte, maar in de meeste van 
die modellen zijn de werkvormen dominant 
ten opzichte van de onderwijsinhouden en 
onderwijsdoelen. Ook is er vaak weinig relatie 
tussen het cursorisch onderwijsaanbod en 
het thematisch deel. Storyline komt aan dit 
bezwaar in grote mate tegemoet. Het gaat om 
een onderwijsbenadering waarbij de deelnemers 
(leerlingen) grotendeels de eigenaar zijn van 

het onderwijsthema, terwijl de leraar greep 
houdt op de ontwikkellijn en de vakinhoudelijke 
en pedagogische doelen. Het ‘verhaal’ wordt 
in deze benadering gebruikt als de drager van 
de onderwijsinhouden. De verhaallijn (plot 
- episoden - sequentie) wordt gehanteerd als 
didactisch model.
Thema’s worden gekozen op grond van het 
concrete beeld dat ze bij leerlingen oproepen. 
Het gaat om thema’s die appelleren aan de 
verbeelding. Een thema ‘Water’, of ‘Vervoer’ 
is bijvoorbeeld te abstract. In de Storyline 
Approach gaat het om thema’s als: ‘oma gaat 
verhuizen’, ‘ik lig in het ziekenhuis’, of ‘We 
organiseren een Europese reiswinkel’. 

Een probleem in het onderwijs is dat er in 
vakgebieden weliswaar regelmatig wordt 
gewerkt met thema’s, maar dat er voor elk 
leergebied eigen thema’s worden bedacht. 
Zo zijn leraar en leerlingen op een gegeven 
moment met meer verschillende thema’s 
tegelijk bezig. Onderwijs verwordt daarmee 
weer tot de betrekkelijk atomistische 
verkaveling die ook de vakkenstructuur 
kenmerkt. In de Storyline approach worden 
de thema’s niet gerekruteerd uit vakgebieden, 
al spelen vakinhouden wel een dominante 
rol in het thema. Het gaat in de Storyline 
approach om thema’s die direct aansluiten bij 
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de belangstellingswereld van kinderen in de 
levensfase waarin ze op een bepaald moment 
verkeren. Ze bieden ruimte voor een talige 
invulling, een rekeninvulling, een culturele 
uitwerking, een filosofische benadering 
en een wereldoriënterende aanpak. Ze zijn 
multiperspectivisch. 

Het motiverend gehalte van onderwijsinhouden 
voor leerlingen (eigenaarschap) is sterk 
bepalend.
Kennis, vaardigheden, inzichten en attitudes 
zijn bij het verhalend ontwerpen het resultaat 
van de activiteiten van de lerende zelf. 
Nieuwe informatie wordt gekoppeld aan alle 
mogelijke vormen van bestaande voorkennis. 
Op die manier wordt er een nieuwe interne 
representatie gevormd van de informatie. 
Het leren vindt niet alleen plaats in de (fysieke) 
contexten van de thema’s, maar ook via het 
sociale karakter van de contexten waarin wordt 
geleerd. Dat impliceert dat het leerproces 
niet alleen wordt beïnvloed door de wijze 
waarop de communicatie tussen leraar en 
leerling verloopt, maar ook door de wijze van 
communiceren tussen leerlingen onderling. 
Leerlingen leren veel van elkaar. 

Je kunt tamelijk risicoloos stellen dat het 
concept van de Storyline een succes story is. 

De snelgroeiende internationale belangstelling 
bewijst dat en net als de internationale 
spreiding en implementatie van het concept 
(www.storyline-scotland.com). Tegelijk 
moet je constateren dat heel wat scholen 
en leraren er nog maar moeilijk mee uit de 
voeten kunnen en dat de feitelijke realisatie 
betrekkelijk bescheiden is. Een probleem 
bij deze onderwijsbenadering is dat er 
ontwerpvaardigheden worden verondersteld 
bij leraren en dat nog onvoldoende duidelijk is 
welke de kenmerken zijn van die vaardigheden 
die nodig zijn bij het ontwerpproces 
van de thema’s. In feite vraagt deze 
onderwijsbenadering om een ander type leraar. 
Een leraar die niet alleen instructeur is, maar 
ook educatief ontwerper en coach.

Het breed gedragen conceptuele succes van de 
‘Storyline approach’ laat zich vooral verklaren 
uit de herontdekking en de toepassing van 
essenties van onderwijs en die te duiden zijn 
met de begrippen heelheid en betekenisvolheid. 
Ten aanzien van het begrip heelheid duiden 
we niet op de religieuze of spirituele dimensie 
die wel aan dit begrip wordt gehecht, maar 
we gebruiken het in de holistische Goethiaans 
filosofische en Reformpedagogische betekenis.
Heelheid en betekenisvolheid zijn essenties die 
we ergens, op een onbepaald moment in de 



ontwikkeling van onze onderwijsstelsels zijn 
kwijtgeraakt. Het moderne twintigste-eeuwse 
streven om complexiteit en chaos te willen en 
te kunnen beheersen, heeft ons geleid naar 
een te overtrokken en rigide systematiek van 
transparantie en verantwoording. We hebben 
onze hang naar zekerheid zo geregisseerd 
dat we niet meer in de gaten hebben dat de 
meeste zekerheden waar we zo aan hechten 
schijnzekerheden zijn. 

Ons onderwijs is in plaats van een uitdagende 
interactie tussen leraar en leerling en tussen 
leerlingen onderling, een systeem geworden. 
Het lijkt wel alsof tegenwoordig in het onder-
wijs kinderen er minder toe doen dan de 
systeemeisen die we hanteren of opgelegd 
krijgen. Een kind dat aan het begin van haar 
of zijn schoolloopbaan over de drempel van 
de school stapt verandert van een onbevangen 
individu in een probleemgeval. Het is of 
hoogbegaafd, middelmatig of zwakbegaafd. 
Het heeft een taalvoorsprong of een taal-
achterstand. Sociaal-emotioneel mankeert 
er bijna altijd wat. Zou dat nu werkelijk aan 
de kinderen liggen? Naar ons gevoel is er 
niks mis met kinderen, maar wel met hoe wij 
onderwijs organiseren en inrichten. Het lijkt 
alsof het managen van het onderwijs en de 
plannenmakerij van een hogere betekenis zijn 

dan het proces van het leren zelf, zoals zich dat 
afspeelt tussen de lerende en de leraar, of de 
lerenden onderling. In de Dewey-lezing tijdens 
het AERA-symposium 2002 in New Orleans 
hield de Stanford hoogleraar Elliot Eisner de 
aanwezige toehoorders het beeld voor dat 
wijzelf eerst degenen waren die het leerplan 
ontwierpen, maar dat het leerplan inmiddels 
ons ontwerpt. We zijn vergeten dat onderwijs 
moet gaan over wat kinderen interesseert en 
dat we onderwijs als een betekenisvol geheel 
moeten beschouwen en niet als een voor 
kinderen niet te assembleren bouwdoos met 
componenten. De vakkendominantie steekt 
schril af tegen het gebrek aan levensechte 
thema’s die kinderen werkelijk interesseren.

Onderwijs zoals we dat nu hebben geïnstitutio-
naliseerd is niet altijd gericht op wat kinderen 
motiveert. 
De Storyline Approach heeft, en daarom is 
deze benadering zo succesvol bij leraren, de 
aandacht voor de heelheid van onderwijs 
herbevestigd via het instrument van het 
verhaal. De verhaalvorm wordt op drieledige 
wijze gebruikt: 

 • het verhaal bindt de verzameling losse anek-
dotes, feiten en gegevens, waaruit onderwijs 
meestal bestaat en creëert een betekenisvolle 
context;
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 • de verhaalvorm met zijn plot, scènes, hoofd-
personen, episodes en sequentie biedt een 
hanteerbaar didactisch planningsmodel voor de 
leraar;

 • verhalend ontwerpen is gericht op het 
bemoedigen van leerlingen door ze bij voort-
during op de sterke kanten in hun bijdragen 
aan de verhaalontwikkeling te wijzen.

Kinderen zijn verzot op verhalen. Verhalen 
zijn constructieprocessen waarin feiten, 
herinneringen, aanwezige kennis en verbeelding 
samensmelten. Niets mooier als je als leerling, 
samen met anderen, je eigen ontwikkeling 
vooruit helpt via de motiverende inspiratiebron 
van het verhaal. De kracht van de Storyline 
approach is dat het zo'n groot accent legt op 
het belang van de constructie van kennis die 
vertrekt uit de eigen ervaring en de deling 
ervan met anderen. 

“The typical form of framing experience (and our 
memory of it) is in narrative form, and Jean 
Mandler has done us the service of drawing 
together the evidence showing that what does 
not get structured narratively suffers loss in 
memory. “
(Bruner J., Acts of Meaning, 1990, p. 56)



 4 

Verhalend ontwerpen
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Op bijna elke basisschool wordt er van tijd tot 
tijd wel gewerkt met een thema. In plaats van 
het werken met de gebruikelijke vakken wordt 
er dan een onderwerp gekozen waaromheen 
het onderwijs in samenhang plaatsvindt. Het 
gekozen thema is voor een poosje het bindende 
element in de activiteiten van de leraar en de 
kinderen. Vaak wordt zo’n thema uitgewerkt 
in een klas, soms in een bouw, of samen met 
andere groepen. 
Zowel voor de leraar als voor de kinderen is 
het werken met een thema een avontuur. Voor 
de leraar is het spannend, omdat er wordt 
afgeweken van de dagelijkse gang van zaken. 
De vertrouwdheid van de methode wordt 
losgelaten en er wordt een beroep gedaan 
op de eigen creativiteit. Voor de kinderen 
is het uitdagend omdat het thema vaak erg 
toegankelijker en betekenisvol voor ze is. 
Lastig is het ook wel. Vooral voor de leraar. 
Hoe organiseer je het thematisch onderwijs 
zo dat je er voldoende greep op houdt en dat 
de kinderen er natuurlijk ook voldoende van 
opsteken? Alweer een aantal jaren terug is 
er een manier van werken ontwikkeld voor 
thematisch onderwijs die leraren houvast geeft 
en waarbij kinderen veel ruimte hebben voor 
een eigen inbreng. Die manier van werken is 
gebaseerd op verhalen en vindt haar oorsprong 
in Schotland. Deze Storyline Approach houdt 

een werkwijze in voor geïntegreerd onderwijs 
waarbij verhalen een constituerende rol spelen. 
Het verhaal is de betekenisvolle context 
waarin onderwijsinhouden op een logische 
en sequentiële wijze aan de orde zijn en 
waarbinnen leerlingen worden uitgedaagd 
tot een veelal gezamenlijke exploratie van 
kennis en vaardigheden. De verhaalstructuur 
creëert een leeromgeving waarbij elementen 
als de plot, episoden, hoofdpersonen en scènes 
worden ingezet als didactisch repertoire.

Verhalen

Het vertellen van verhalen is een van de 
oudste vormen van onderwijs. Bij het verhalend 
ontwerpen grijpen we terug op de kracht 
van het verhaal in het onderwijs. We maken 
bovendien gebruik van de verhaalstructuur voor 
het didactisch model.
Bij de voorbereiding van een verhalend thema 
wordt, zoals dat gebruikelijk is bij een verhaal, 
uitgegaan van een interessant plot. De plot 
geeft op hoofdlijnen aan waar het verhaal over 
gaat, wie er bij betrokken zijn en waar het 
verhaal zich afspeelt. De plot zegt nog niets 
over  hoe het verhaal zich ontwikkelt. Dat 
wordt pas duidelijk als we gaan nadenken over 
de verhaallijn. 



Een verhaallijn bestaat uit een aantal episoden. 
Zeg maar: hoofdstukken, of delen van het 
verhaal. Bij elke episode van die verhaallijn kun 
je vragen stellen. Waarover gaat deze episode? 
We noemen dat sleutelvragen. Sleutelvragen 
zijn vragen die ertoe doen. Het zijn vragen 
waarin je met elkaar echt geïnteresseerd bent. 
Daarna pas wordt gekeken welke activiteiten 
kunnen leiden tot het beantwoorden van de 
sleutelvragen. 

Vaak is de eerste zorg van de leraar bij 
thematisch onderwijs: hoe verzin ik zoveel 
mogelijk activiteiten om de kinderen mee bezig 
te houden? Deze vraag is begrijpelijk, omdat 
de leraar die de methode loslaat, op zichzelf 
terugvalt. Bij verhalend ontwerpen zijn de 
activiteiten evenwel niet het sturend principe. 
Sturend zijn de sleutelvragen die bij elke 
episode aan de orde worden gesteld. Het gaat 
erom dat kinderen nadenken over activiteiten 
die de meeste kans bieden op een bevredigend 
antwoord op een door hen zelf gestelde vraag. 
Zo zijn er meer elementen die gedurende de 
voorbereiding van een verhalend ontwerp 
worden overdacht. In het volgende schema 
komen ze aan de orde. Daarna werken we ze 
wat verder uit.

Een voorbereidingsschema

Het thema wordt door de leraar voorbereid 
met behulp van een eenvoudig schema. In dat 
schema staat aan de linkerkant de verhaallijn. 
Vervolgens is er ruimte voor sleutelvragen 
die aangeven wat we in deze episode willen 
onderzoeken en verkennen. Vervolgens wordt 
er ingevuld welke activiteiten aan de orde 
kunnen zijn in die episode. Er wordt vast 
nagedacht over de manier waarop een en ander 
kan worden georganiseerd en welke middelen 
je daarbij nodig hebt. Tenslotte noteert de 
leraar enige punten waar hij of zij tijdens de 
uitvoering speciaal op wil letten.
Dat voorbereidingsschema ziet er zo uit:
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Thema titel
Verhaallijn Sleutelvragen Activiteiten Organisatie Middelen Pedagogische 

diagnose en 
bemoediging

Opening van 
het thema

Opening van 
het thema:
plaats
situatie
tijd
hoofd-
personen

We openen het 
thema met iets 
dat de aandacht 
trekt. Er ligt 
bijvoorbeeld op 
een morgen een 
groot pakket.
Iedereen is erg 
nieuwsgierig. 
Wat voor vragen 
zouden er 
ontstaan?

De hoofd-
personen 
worden 
gemaakt. 
Daarna vertellen 
ze er in de 
kring over. 
Wie hebben ze 
gemaakt? Wat 
weten ze van de 
persoon.

We werken 
in groepjes. 
Alle kinderen 
werken aan de 
hoofdpersonen.

Er zijn grote 
vellen stevig 
papier of karton. 
Er zijn lapjes, 
resten wol, 
nietmachines, 
scharen. Er is 
verf, lijm.

De verdeling 
van de groep-
jes is een 
aandachtspunt. 
Wie zetten we 
bij elkaar? Let er 
op dat iedereen 
aan zijn of 
haar trekken 
kan komen. 
Geen groep 
met dominante 
figuren bij 
elkaar zetten.

Episode 1 Het gaat om 
open vragen. 
De vragen zijn 
bedoeld als uit-
dagingen aan 
leerlingen.
Ze moeten uitlok-
ken tot nieuws-
gierigheid en 
aanleiding zijn 
voor verkenning.

De werkzaam-
heden van de 
groepjes worden 
voortdurend 
teruggekoppeld 
naar de grote 
groep. Zo blijft 
iedereen de 
verhaallijn 
volgen. 

We versterken 
de sterke kanten 
bij kinderen en 
we bemoedigen 
ze om datgene 
waar ze minder 
goed in zijn 
beter te leren. 
Niet het product 
is het belang-
rijkste maar het 
proces van leren.



Thema titel
Verhaallijn Sleutelvragen Activiteiten Organisatie Middelen Pedagogische 

diagnose en 
bemoediging

Episode 2

Het verhaal 
loopt door. 
Aan het 
begin van 
een nieuwe 
episode gaan 
we door, waar 
de vorige 
ophield. Vaak 
is er aan het 
eind van een 
episode al 
een uitdaging 
voor het 
vervolg, een 
‘cliff-hanger’.

Zijn er mensen 
van buiten 
de school die 
we willen uit-
nodigen? Er 
moeten dan 
vroegtijdig 
afspraken 
worden 
gemaakt.

Het beste leer-
lingvolgsysteem 
is de groeps-
leraar.
De groepsleraar 
volgt de 
leerlingen 
en is vooral 
geïnteresseerd 
in wat kinderen 
goed doen. Op 
basis daarvan 
wordt verder 
gewerkt. 
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Thema titel

Verhaallijn Sleutelvragen Activiteiten Organisatie Middelen Pedagogische 
diagnose en 
bemoediging

Episode 3

Het verhaal 
ontwikkelt 
zich verder.

Vaak worden 
er experts 
van buiten 
uitgenodigd. 
Kinderen zijn 
inmiddels zelf 
ook aardig 
bekend met 
het onderwerp. 
Zo ontstaan 
er boeiende 
gesprekken.

Afsluiting 

We zorgen 
dat er sprake 
is van een 
gezamenlijke 
afsluiting

Van te voren 
worden er 
uitnodigingen 
gestuurd naar 
wie we daar bij 
willen hebben.



 5 

De uitvoering
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Er zijn verschillende elementen te herkennen 
hij de uitvoering. 

Plot

Een verhaal dat verteld wordt lijkt vaak, als 
het een goed verhaal is, een ontspannen, losjes 
geschreven of verteld geheel. Schijnbaar moeite-
loos tovert de verteller of de auteur het verhaal 
uit de hoed. De toehoorders luisteren geboeid, 
aandachtig, gespannen, geamuseerd, al naar 
gelang de inhoud van het vertelde. Toch zijn 
verhalen vaak goed geconstrueerde eenheden 
met een eigen logica, of een eigen grammatica. 
Zo zijn verhalen gecomponeerd op basis van 
een plot. De plot is het basale idee van de 
verhalenverteller of de boekenschrijver. De 
plot is het ruwe, ongepolijste idee dat boeiend 
genoeg lijkt om uit te werken. Een plot kan tot 
verschillende verhalen leiden. Er is namelijk een 
hoop te beslissen door de verhalenverteller. 
Zo moeten er keuzen gemaakt worden over:

 • de tijd waarin het verhaal zich afspeelt;
 • de hoofdpersonen die meedoen;
 • het moment waarop je in het verhaal wil binnen 

komen;
 • de chronologie van het verhaal;
 • de onderscheiding van verschillende episoden en 

de activiteiten die in een bepaalde episode een 
rol spelen. 

De plot, waar alles mee begint, kun je zien als 
de grondgedachte van een verhaal. De plot 
schetst vooral het causale en rationele plan 
van de stof, het thema en de conflicten die erin 
uitgewerkt zijn.
De plot wordt uitgewerkt in verschillende 
chronologische episoden.
Bij verhalend ontwerpen speelt de plot, net 
als andere elementen uit de verhaaltheorie, 
een belangrijke rol. Het bakent als het ware 
het terrein af waarop het onderwijs zich gaat 
afspelen. Het verhaal is de chronologische 
uitwerking van de plot. 

De opening

De opening van een verhaal is een belangrijk 
instrument voor de verhalenverteller.
Het is de eerste kennismaking van de lezer of 
toehoorder met de gedachtespinsels van de 
auteur of verteller. Je moet er door gemotiveerd 
raken om door te lezen of door te luisteren. 
Ook in thematisch onderwijs is de opening een 
essentiële motivatiewekker.
We beginnen met een pakkende introductie 
van het thema. Dat kan door middel van 
een brief die in de klas is bezorgd, door een 
pakje dat ergens in een hoek ligt, of via een 
geheimzinnige mededeling op het bord. Aan de 
hand van de opening krijgen we een beeld van 



wie er bij het verhaal betrokken is. 
In een verhaal herken je acteurs, acties en 
gebeurtenissen, scènes en ontwikkeling. 
In alle verhalen zijn er steeds elementen 
die het evenwicht verstoren, er gebeurt iets 
dat om een reactie vraagt. Vaak begint een 
verhaal met de introductie van de voornaamste 
personen en met het creëren van de context 
waarin het verhaal zich gaat afspelen. Daarna 
introduceert de auteur of verteller een 
probleem of gebeurtenis die de aanzet is voor 
de ontwikkeling van het verhaal. 

De hoofdpersonen

In elk thema komen personen voor die belang-
rijk zijn in het verloop van het verhaal. Het 
is gebruikelijk dat de hoofdpersonen op 
klein formaat gemaakt worden van karton, 
verf, lapjes, of gewoon getekend. Ieder kind 
wordt uitgenodigd om een van de personen 
uit het verhaal te maken. Meestal gebeurt 
dit in een vroeg stadium van het thema. Aan 
het begin van elk verhaal worden immers, 
net als in boeken, de belangrijkste karakters 
geïntroduceerd.
In verhalend ontwerpen moeten de karakters 
worden opgebouwd. Elk kind vertelt over zijn 
of haar persoon, geeft achtergrondgegevens en 
fysieke kenmerken, een soort curriculum vitae.
Aardig is het, en dat gebeurt vrij vaak, wanneer 

kinderen de gegevens van de figuren met 
elkaar in verband gaan brengen tijdens een 
presentatierondje. Konden de eerste leerlingen 
nog tamelijk vrij hun fantasie gebruiken, later 
moet je steeds meer rekening houden met de 
al te berde gebrachte gegevens. “Mijn figuur 
is getrouwd met de jouwe. Ze hebben twee 
kinderen. Hun ouders wonen hier ook nog. Leny 
en Roy vertellen jullie daar straks wel over. Zij 
hebben de ouders gemaakt”. Bij de opdracht tot 
het maken van de figuren moet er enigszins 
rekening gehouden worden met de formaten. 
De figuren worden later weer gebruikt op de 
fries. De verhoudingen moeten redelijk kloppen.

“I mean that for story telling, at first you have 
to construct a world, as much as possible 
designed with the smallest details.”
(Eco, U., naschrift bij: De naam van de roos, 
1984, 33)

Sleutelvragen

Bij elke episode stellen we sleutelvragen. 
Sleutelvragen zijn echte vragen. Het zijn vragen 
die ertoe doen. Niet vragen waarbij je als leraar 
het antwoord al weet. Nee, je wilt een werkelijk 
en authentiek antwoord van de kinderen. Met 
een sleutelvraag daag je ze uit iets te onder-
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zoeken. Je doet een beroep op wat ze al weten 
en je daagt ze uit om op zoek te gaan naar 
nieuwe antwoorden. Sleutelvragen vormen 
de brug tussen het verhaal en onderwijs. Bij 
elke episode vraagt de leraar zich af: ‘Wat 
vind ik dat de kinderen hier zouden moeten 
weten?’ ‘Wat is de bedoeling van deze episode?’ 
Sleutelvragen lijken dus erg op doelstellingen. 
Het zijn richtingwijzers. De antwoorden op 
sleutelvragen zijn niet eenduidig. Ze laten meer 
antwoorden toe. Er moet worden gewikt en 
gewogen. Uiteindelijk kiezen de kinderen voor 
een oplossing, een antwoord. Daar gaan we 
mee verder.

Sleutelvragen zijn geen gewone vragen. Het zijn 
niet de vragen die heel vaak in het onderwijs 
gesteld worden, vragen waar de leerkracht het 
antwoord op weet, maar de leerlingen niet 
altijd. Sleutelvragen zijn ook geen eenduidige 
vragen. Daarmee bedoelen we dat het geen 
vragen zijn die slechts één antwoord toelaten. 
Sleutelvragen zijn echte vragen. Naar het 
antwoord moet worden gezocht. Er moeten 
allerlei afwegingen gemaakt worden om tot een 
antwoord te komen. Soms plaatsen ze je voor 
een dilemma. Je moet meestal keuzen maken. 
In elk geval moeten sleutelvragen uitnodigend, 
liefst uitdagend, maar in elk geval inspirerend 
zijn.

Sleutelvragen stellen houdt een zeker risico in. 
Het is veel veiliger een vraag te stellen waarvan 
je als leerkracht weet wat het antwoord is. 
De antwoorden op sleutelvragen kunnen je op 
onvermoede paden brengen. Antwoorden op 
sleutelvragen sturen de ontwikkeling van het 
thema waar je met de kinderen aan werkt. 
Door van tevoren goed na te denken over 
de sleutelvragen die je wilt stellen bij elke 
episode heb je een instrument in handen om 
de ‘rode draad’ van het thema vooraf vast te 
stellen. Anders dan in veel andere vormen van 
thematisch onderwijs werk je met een vooraf 
opgesteld planningsmodel. Sleutelvragen zijn 
daarin belangrijke elementen.

Het is moeilijk om het begrip ‘sleutelvraag’ 
te definiëren. De overeenkomst met gewone 
vragen is dat je ze stelt omdat je ergens een 
antwoord op wilt hebben. Daarna houdt de 
overeenkomst al gauw op. Sleutelvragen zijn 
erop gericht om het zelfstandig en oorspronke-
lijk denken van de kinderen op gang te bren-
gen. Sleutelvragen zijn open vragen met een 
serieus karakter. Het gevraagde is relevant voor 
de ontwikkeling van het thema en het inzicht 
in de problematiek van het gekozen thema.



Wat maakt een vraag tot een goede 
sleutelvraag?
Er is ruimte voor meer dan één antwoord.
Er is een noodzaak voor reflectie en analyse.
Kinderen worden erdoor gedwongen hun 
verbeeldingskracht te benutten.
Kinderen worden erdoor uitgedaagd om 
ervaringen onder woorden te brengen.
Er wordt eigen, oorspronkelijke kennis door 
opgeroepen.
Er wordt niet gevraagd naar de grote 
filosofische kwesties, maar naar reële kleine 
dingen in de context van het aan de orde zijnde 
verhaal.
Kinderen raken erdoor betrokken.
Bijdragen aan het beantwoorden van alle 
kinderen zijn belangrijk.
De antwoorden leiden tot nieuwe probleem-
stellingen waarbij weer nieuwe sleutelvragen 
gesteld kunnen worden.
Ze moeten de motivatie opwekken om ze te 
willen beantwoorden.
Het is van belang dat de leerkracht respect 
toont voor al de antwoorden die kinderen 
produceren. Ook als de antwoorden in 
eerste instantie niet lijken bij te dragen aan 
een oplossing, kan een toelichting en een 
constructieve discussie een ogenschijnlijk 
misplaatst antwoord tot een interessant 
gegeven maken.

Een voorbeeld: in het thema over ‘een stukje 
van de stad’ werd gevraagd na te gaan wat er 
door de Romeinse kinderen zoal geleerd werd. 
‘Geschiedenis’, was een van de antwoorden. 
‘Natuurlijk niet!’, riep een van de leerlingen, 
‘Romeinen zijn immers zelf geschiedenis’. ‘Nee’, 
zei weer een ander, ‘Vóór de Romeinen was 
er ook een tijd waarin dingen gebeurden’. ‘Ja 
maar, dat werd niet opgeschreven’, was de 
repliek. ‘Natuurlijk wel’, ging de discussie verder, 
‘bovendien, is geschiedenis alleen dat wat wordt 
opgeschreven?’

Hoe bedenk je sleutelvragen?
Na bovenstaande lijkt het misschien of het 
stellen van goede sleutelvragen iets bijzonders, 
of iets moeilijks is. Dat is niet zo. Sleutelvragen 
zijn ‘kleine vragen’ die kinderen in een episode 
aan het denken zetten. In de voorbeelden 
van thema’s in dit boek zijn verschillende 
voorbeelden opgenomen van sleutelvragen. 
De eerste sleutelvragen die in het thema 
gesteld worden gaan meestal over de situatie 
waarin het verhaal is geprojecteerd en de 
personen die meedoen. 
Zo wordt er vaak gevraagd een typering te 
geven van de belangrijkste personen in het 
verhaal. Die personen gaan dan ‘leven’ voor 
de kinderen. Sleutelvragen gaan over hoe die 
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personen eruit zien, hoe ze zich voelen, hoe ze 
leven en wat hun onderlinge relaties zijn. 
Meestal wordt er van kinderen gevraagd om 
zich bij het beantwoorden van de vragen te 
verplaatsen naar het perspectief van de persoon 
waarover de vraag gaat. Stel je voor dat een 
thema is gebaseerd op een verhaal over een 
koning. 
Een vraag zou kunnen zijn: ‘Hoe zou een 
koning praten?’ Stelt u zich nu eens voor 
dat u, als leerkracht, zo’n vraag zou moeten 
beantwoorden. Misschien komt u niet veel 
verder dan: ‘Deftig. Gedragen. Gedistingeerd’. 
Wellicht wordt uw antwoord rijker wanneer u 
eerst de fysieke ervaring zou opdoen van deze 
rol. Je zou ook aan kinderen kunnen vragen 
om  te helpen. Willen jullie mij even helpen 
met de situatie waarin ik mij bevind? Moet ik 
een buitenlandse gast ontvangen, een groot 
gezelschap toespreken, iets openen? De context 
is van enorm belang bij de vraag ‘Hoe zou een 
koning praten’.

Vragen stellen is een van de leidende principes 
van verhalend ontwerpen. Het stellen van 
een goede vraag is moeilijker dan het vinden 
van een antwoord. Een vraag stelt je voor 
dilemma’s. Je moet afwegingen maken, een 
keuze doen. Wanneer kinderen betrokken raken 
bij het stellen van vragen hebben ze het idee 

dat ze mede de richting bepalen van het thema. 
Het thema wordt een stukje van henzelf. 

De wandfries

Het thema wordt begeleid door een visuele 
ondersteuning van een wandfries. Een wand-
fries is een hele grote prikwand waarop wordt 
gevisualiseerd wat zich afspeelt tijdens het 
thema. De hoofdpersonen bijvoorbeeld prikken 
we op de fries. Maar straks maken we ook de 
boot en ook die komt op de fries. De wandfries 
is een dynamisch product dat meegroeit en zich 
wijzigt al naar gelang het verhaal voortschrijdt. 
Het gaat bij de wandfries niet om tot een zo 
fraai mogelijk eindproduct te komen. Nee, de 
wandfries begeleidt het verhaal. Het maakt 
voor kinderen zichtbaar waarmee ze bezig zijn.
De prikwand is liefst meters groot. Het mooist 
is het als er een hele wand voor beschikbaar is. 
De wandfries kan gemaakt worden van enkele 
platen zachtboard bespannen met witte vellen 
tekenpapier. Alle afbeeldingen op de fries 
worden met punaises of buddy bits bevestigd. 
Alles kan er dus weer af, of worden verplaatst. 
Ook kan er met laagjes worden gewerkt. Zo 
bestaat een huis uit een gevel. Daarachter is 
de binnenkant van het huis. Het huis staat op 
een stuk grond. Die grond is een strook papier 
die verwijderd kan worden. Dan kijk je onder 



de grond waar weer leidingen, wortels, en 
gronddieren vastgeprikt kunnen worden.
Hetzelfde principe geldt voor mensen die op 
de fries voorkomen. Ook die zijn gelaagd. 
Vergelijk het maar met aankleedfiguren van het 
flanelbord.
Situaties die ontstaan in het thema worden 
verbeeld op de fries. Kinderen die bij bepaalde 
situaties problemen hebben met het zetten 
van denkstappen worden ondersteund door dit 
beeldend gereedschap.
Het maken van onderdelen van een fries is 
vaak een van de eerste activiteiten in het 
thema. Direct kunnen groepjes samenwerken 
bij het produceren van de onderdelen. 
Grote wandfriezen zijn aantrekkelijk om te 
zien. Ze maken veranderingen in situaties 
aanschouwelijk. Ze hoeven bij een goed gebruik 
van groepswerk niet erg arbeidsintensief te zijn.

De woordbank

Tijdens het thema komen er allerlei woorden 
aan de orde. Soms zijn het woorden die 
kinderen kennen. Soms zijn het moeilijke 
woorden voor ze. Ze vragen de leraar woorden 
die ze nodig hebben voor ze op te schrijven op 
kaartjes. Die woordjes worden met punaises 
opgeprikt op de fries. De leraar voegt ook zelf 
kaartjes met woorden toe aan de fries op het 

moment dat ze aan de orde zijn. Er ontstaat 
zo een bank met woorden die gaan over het 
thema. Als de kinderen een tekst schrijven 
kunnen ze woordjes lenen van die woordbank. 
Na gebruik brengen zij ze weer terug en 
prikken ze die woordjes op de goede plaats 
op de wandfries. De woordbank helpt bij het 
laten ontstaan van woordbeelden en bij het 
vergroten van het vocabulaire van kinderen.

Pedagogische diagnose en bemoediging

In het voorbereidingsschema komen we 
de categorie ‘pedagogische diagnose en 
bemoediging’ tegen. We achten dit een 
van de meest relevante categorieën in het 
concept van de Storyline approach. Hier 
wordt de pedagogische kern van het concept 
aangeraakt waardoor de Storyline benadering 
zich onderscheidt van andere modellen van 
thematisch onderwijs die zich vooral op 
didactische en structureringskwesties richten. 
De benoeming van deze categorie op de wijze 
zoals wij dat doen is nog geen algemeen 
gebruikte. Internationaal zien we dat hier 
verschillende optieken aan de orde zijn. 
Schwänke (2005) bijvoorbeeld spreekt over 
Lernziele/Ergebnisse. Ook wordt hier wel over 
evaluatie gesproken of over aandachtspunten. 
Wij zouden deze categorie graag willen 



30/31

benutten voor het vooraf focussen op het 
belang van het bemoedigen van leerlingen en 
het ze versterken in hun zelfbewustzijn. Door 
al in de voorbereiding rekening te houden met 
bepaalde aspecten waarop bepaalde leerlingen 
door de leraar worden gevolgd, verdwijnt deze 
belangrijke pedagogische kwaliteit niet tussen 
de wal en het schip, in de hectiek van het zich 
ontwikkelende thema. 
Voor leraren is het interessant en van belang 
om de ontwikkeling van leerlingen te volgen. 
Het geeft ze een beeld van het verloop van 
die ontwikkeling en inzicht in hoe ze verdere 
ontwikkeling kunnen uitdagen. Uitdagen 
van leerlingen is de kern van de leraarstaak. 
Jammer is het dat in ons onderwijs het 
volgen van leerlingen zo gefixeerd is op het 
diagnosticeren van problemen. Diagnose 
komt uit de medische wereld en gaat over 
het opsporen van problemen. Pedagogische 
diagnostiek zou zich wat minder op problemen 
moeten fixeren en wat sterker op datgene 
wat goed gaat, op datgene wat de leerling 
lukt. Bemoediging is een prima pedagogisch 
instrument (Letschert, 2004).  

Het volgen van ontwikkeling is niet voorbe-
houden aan de leraar. De leerling zelf is bij 
uitstek in staat  om te reflecteren op de eigen 
ontwikkeling en op de rol van de leraar in dat 

proces. De Duitse pedagoge Grabbe (2004) 
noemt drie factoren die wezenlijk zijn bij 
pedagogische diagnostiek:

 • leerlingen zijn betrokken bij het volgen van hun 
eigen ontwikkeling;

 • het gaat niet alleen om leerproblemen, maar 
vooral om voortgang in ontwikkeling;

 • het is een gemeenschappelijk proces van leerling 
en leraar waarbij ook reflectie op de rol en het 
handelen van de leraar van belang is.

Het volgen van leerlingen is geen systeem. Het 
is een werkelijk geïnteresseerde houding in wat 
kinderen beweegt, hoe ze zich ontwikkelen en 
hoe die ontwikkeling verder uitgedaagd kan 
worden. Ontwikkeling is namelijk gekoppeld 
aan vooruitgang van individuen en niet aan 
het bereiken van externe standaarden. Dat 
maakt onderwijs niet gemakkelijker, maar wel 
spannender en doelmatiger.



 6 

Voorbeelden van verhalende ontwerpen
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In het volgende deel geven we voorbeelden van 
verhalende ontwerpen. Het gaat om:

 • De reiswinkel voor Zuid-Europa

 • Nederland laten zien

 • Ziek zijn

 • Een boerenbruiloft in de zestiende eeuw

6.1
De reiswinkel voor 
Zuid-Europa

Een storyline over 
Portugal, Spanje, Italië en 
Griekenland

Context

Een storyline over “De reiswinkel voor Zuid-
Europa” kan een mooie aanzet zijn voor 
de ontwikkeling van het geografische- en 
historische wereldbeeld van kinderen. En 
natuurlijk kan het bijdragen aan de samen-
hang daartussen. De basale bouwstenen 
zijn inhouden uit aardrijkskunde. Maar ook 
inhouden uit geschiedenis en andere aandachts-

gebieden kunnen aan de orde komen. Evenals 
inhouden (vaardigheden) die vakoverstijgend 
zijn. Die laatste hebben bijvoorbeeld betrekking 
op: werkhouding, werken volgens plan, gebruik 
van uiteenlopende leerstrategieën, zelfbeeld, 
sociaal gedrag, nieuwe media.
Anders gezegd: in een dergelijke storyline 
zullen veel geografische aspecten aan de orde 
komen, maar ook historische aspecten en 
zullen schrijf- en taalvaardigheden, allerlei 
kunstzinnige activiteiten en ICT een belangrijke 
rol spelen. Maar ook om goede communicatieve 
eigenschappen (sociaal gedrag) kun je in een 
goede reiswinkel natuurlijk niet heen.

De reiswinkel is gespecialiseerd in reizen 
naar vier Zuid-Europese landen: Portugal, 
Spanje, Italië en Griekenland. Maar omdat de 
reiswinkel nieuw van start gaat is nog niet 
duidelijk wat voor soort reizen er worden 
georganiseerd. Dat ligt nog open. Zijn het 
stedenreizen/ cultuurreizen? Liggen de 
bestemmingen vooral aan stranden? Gaat het 
om cruises? Wordt er gemikt op mensen die 
een vroegere pelgrimstocht willen (na)lopen? 
Of wil men mikken op fietsvakanties? Allemaal 
mogelijkheden en de kinderen gaan bepalen 
op welk segment, of combinatie daarvan, de 
reiswinkel zich gaat richten. 



Kick-off

De aanleiding zou kunnen zijn dat de leraar 
verzucht dat ze toe is aan vakantie en dolgraag 
eens één van de vier Zuid-Europese landen, 
Portugal, Spanje, Italië of Griekenland, zou 
willen bezoeken. Maar ze weet nog niet welke 
van de vier. Ze aarzelt nog over het soort 
vakantie en weet nog niet precies wat daar 
allemaal te zien en te beleven is. Ze vraagt de 
kinderen hoe je daar achter zou kunnen komen. 
In een brainstorm worden allerlei suggesties 
gedaan. Je kunt naar de bibliotheek gaan en 
daar boeken lenen. Je kunt op internet gaan 
zoeken, of naar een reisbureau gaan. Zo’n 
organisatie heeft folders en informatie die je 
een beeld kunnen geven van wat zo’n land zoal 
te bieden heeft en wat de mogelijkheden zijn 
om het te bezoeken. 

De kinderen besluiten om een reiswinkel op 
te zetten waarin klanten goed geïnformeerd 
worden over wat een aantal Zuid-Europese 
landen zoal te bieden hebben aan een bezoeker. 
En in welk aanbod voor verschillende vakanties 
je dat zou kunnen aanbieden. Ze bespreken 
samen hoe je zoiets kunt opzetten.

Wat willen we bereiken?

In deze verhaallijn maken de kinderen zélf 
kennis met de vier Zuid-Europese landen. 
Ze leren deze landen kennen ‘van binnen 
uit’. Ze moeten zich namelijk inleven in hun 
klanten, mensen die naar een van deze landen 
met vakantie willen. Ze moeten zich dus 
afvragen wat die klanten aan zo’n vakantie 
het aantrekkelijke vinden. Een rol daarbij 
kan spelen het aantrekkelijke klimaat, het 
landschap, de (oude) cultuur, de mensen die er 
wonen, wat ze eten, wat ze drinken, enzovoort.
Ze zullen dan merken dat sommige mensen er 
vooral heen gaan vanwege het mooie weer, 
anderen vooral vanwege de oude (klassieke) 
culturen (Grieken, Etrusken, Romeinen en 
Moren) weer anderen vooral vanwege de vele 
kunstschatten uit Middeleeuwen, Renaissance 
en andere tijdvakken, te bewonderen in de vele 
musea. 
Ze leren dus, werkende weg, hun (cultuur)-
historische- en geografische wereldbeeld met 
elkaar te verbinden tot één gemeenschappelijk 
wereldbeeld van Zuid-Europa.

We werken deze verhaallijn niet helemaal uit, 
maar geven wat indicaties voor de manier 
waarop u ermee om zou kunnen gaan.
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Organisatie en inrichting van de winkel

Er zijn natuurlijk medewerkers nodig voor het 
‘runnen’ van een reiswinkel. Er zijn mensen 
nodig die informatie verzamelen over de landen 
waar naartoe je reizen organiseert. Anderen 
zijn weer nodig om al die informatie op een 
aantrekkelijke manier te presenteren. Er moet 
iemand achter de balie zitten, maar die moet 
wél klantvriendelijk zijn. En je hebt natuurlijk 
iemand nodig die over de centen gaat en de 
grote lijnen in de gaten kan houden, zeg maar 
de directeur.

Wat voor sleutelvragen zou je kunnen stellen?
 • Wat voor reiswinkel willen we precies zijn? (op 

welk segment van de markt willen we ons 
richten?)

 • Wie zijn er allemaal nodig?
– baliemedewerkers;
– onderzoekers;
– vormgevers;
– directeur;
– koffiejuffrouw;
– boekhouder.

 • Wat voor taken hebben ze?
 • Wat moeten die verschillende medewerkers 

kunnen? Over welke capaciteiten moeten ze 
beschikken om hun taken goed te kunnen 
uitvoeren?

 • Hoe werf je mensen? Hoe zorg je ervoor dat je 
de juiste man/vrouw op de juiste plaats krijgt?

 • Waar  komt de winkel te staan, wat is een 
handige plek (in het centrum, in een buitenwijk, 
enz)?

 • Hoe gaat de inrichting er uitzien?

Wat voor activiteiten zouden kunnen 
plaatsvinden?

 • formulieren van een mission statement;
 • een personeelslijst samenstellen;
 • functiebeschrijvingen maken;
 • personeelsadvertenties opstellen;
 • sollicitatiebrieven schrijven;
 • sollicitatiegesprekken voeren;
 • hoofdpersonen maken;
 • een naam bedenken voor de winkel;
 • een logo ontwerpen voor de winkel;
 • de buitenkant van de winkel vormgeven;
 • de inrichting van de winkel ontwerpen.

Met deze activiteiten is de eerste episode van 
het verhaal gerealiseerd. Het verhaal ontwikkelt 
zich nu verder. Zo moet je bijvoorbeeld goed 
weten waarover je het hebt als je een reis-
winkel begint. Er moet dus onderzoek gedaan 
worden naar landen. Wat kun je allemaal over 
een land te weten komen en wat is daarvan 
de moeite waard voor de winkel? De kinderen 
moeten zich als het ware verplaatsen in de 



toekomstige klanten. Wat zouden die willen 
weten?

Activiteiten die daarbij aan de orde komen zijn 
onder meer:

 • informatie verzamelen met behulp van 
reisboeken, folders en gidsen van reisbureaus, 
internet;

 • afstanden berekenen (vanaf Utrecht);
 • tickets, vouchers, geld maken;
 • routekaarten maken;
 • boekjes ontwerpen in de reeks “Hoe zeg ik het 

in …?”

Brainstorm bijvoorbeeld met de leerlingen over 
de informatie die over de verschillende landen 
beschikbaar moet komen. Laat de leerlingen 
zich verplaatsen in een toerist die naar zo'n 
land toe wil. Geef de suggestie de zaak om te 
draaien: Stel, zij gaan zélf met vakantie naar 
zo’n land. Wat zouden zíj dan vooraf te weten 
willen komen? Wat voor vragen zouden zijzelf 
hebben? Wat zouden zij willen weten? Wat 
voor informatie zouden zij nodig hebben?

Probeer samen een paar categorieën te 
formuleren en schrijf die op het bord. 

Bijvoorbeeld:
 • Hoe kom ik er? 

– routebeschrijving;
– afstand;
– kaart.

 •  Waar kan ik slapen? 
– hotel, pension, bed and breakfast, camping.

 • Wat is er te zien?
– natuur landschappen;
– interessante steden.

 • Hoe is het weer meestal?
- klimaat.

 • Voor wat voor soort vakantie kun je er terecht?
– strandvakantie;
– wandelvakantie;
– fietsvakantie;
– Alpine vakantie;.
– zeilvakantie;
– kunst en cultuur/stedenvakantie.

 • Wat voor toeristische attracties zijn er? 
Bijvoorbeeld:
– Eifeltoren, Disneyland, Parijs;
– Watervallen van Schafhausen, Zwitserland.
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 • Wat is er nog van vroeger te zien? 
Bijvoorbeeld:
– colosseum, Romeinse tijd, Rome;
– stadsmuren uit de middeleeuwen;
– kastelen uit verschillende perioden.

 • Wat kan ik er eten?
– kenmerkende gerechten;
– ingrediënten;
– dranken (wijn).

 • Met welke valuta kan ik betalen?

 • Welke taal spreekt men er? Kan ik er met Engels 
terecht?

Laat de leerlingen (expert)groepjes vormen 
(bij voorkeur duo’s) die allemaal informatie 
gaan verzamelen over een bestemming of type 
vakantie in één van de vier landen, volgens de 
categorieën die ze net bedacht hebben.
Zo’n bestemming kan bijvoorbeeld een stad zijn 
(Madrid, Barcelona, Venetië, Florence, Athene, 
enz), een gebied (Toscane, Algarve, Andalusië, 
enz), een kust (Costa del sol, Adriatische kust, 
enz), een eiland (een van de Griekse eilanden, 
Mallorca, Sardinië, enz), of een gebergte 
(Pyreneeën, Italiaanse Alpen, enz).
Schrijf die bestemmingen op het bord met 
erachter de namen van de (twee) experts.
Zorg ervoor dat de bestemmingen enigszins 
evenredig verdeeld zijn over de vier landen.
Laat ieder expertgroepje ook een routekaart 
maken naar ‘hun’ hoofdsteden en tevens de 
afstand er naar toe berekenen vanaf Utrecht.

Natuurlijk moet de gevonden informatie op 
een zo aantrekkelijk mogelijke manier worden 
gepresenteerd. Dat kan bijvoorbeeld door 
folders te maken. Misschien is het handig 
om daarvoor een format af te spreken, een 
soort huisstijl. Hoe groot worden ze? Hoeveel 
pagina’s? Komen er plaatjes in? Zijn er 
bepaalde, steeds terugkerende, categorieën?
En natuurlijk kan er gebruik worden gemaakt 
van ICT. Misschien kunnen ze wel een 



eenvoudige visuele presentatie maken, bijvoor-
beeld met behulp van een simpele PowerPoint-
presentatie. Die kan, continue doordraaiend, 
een mooie blikvanger in de reiswinkel vormen. 
En wellicht kan van elk land interessante en 
relevante informatie die ze gevonden hebben 
door middel van bladwijzers of favorieten 
worden opgeslagen. Zodat, als een klant daar-
naar informeert, de gevraagde informatie direct 
op het scherm kan worden getoverd.

Uiteindelijk zijn de voorbereidingen klaar. De 
winkel kan worden geopend. Er dient alleen nog 
over nagedacht te worden hoe dat kan gaan. 
Misschien kan de directeur van het plaatselijk 
reisbureau bereid gevonden worden om de 
winkel te openen. Of eventueel de directeur 
van de school. Of misschien een ouder. En de 
directeur van de reiswinkel zelf gaat ook nog 
wat zeggen. Hij biedt bij deze gelegenheid het 
eerste openingspresentje aan de genodigden.

Het klaslokaal is inmiddels omgetoverd tot 
reiswinkel. Er zijn balies, er zijn rekken waarop 
de verschillende folders/reisgidsjes gerangschikt 
zijn. Er draaien PowerPoint-presentaties over 
verschillende bestemmingen/landen. Er is 
muziek te horen, afwisselend uit één van de 
vier landen. In een hoek staat een diaprojector 
(combinatie van laptop en beamer?) die een 

automatische presentatie geeft van beelden uit 
verschillende bestemmingen.

Achter de balies zitten medewerkers met voor 
zich een naamkaartje met de naam van een 
van de hoofdpersonen/baliemedewerkers uit 
het verhaal. De directeur loopt ook rond met 
een badge op zijn rever en de koffiejuffrouw 
schenkt koffie.
De andere leerlingen lopen rond, kijken naar 
de (PowerPoint-/dia-)presentaties en laten 
zich aan een balie voorlichten over de reis 
naar een land dat ze willen bezoeken. De 
baliemedewerker(ster) haalt alles uit de kast 
om de klant zo ver te krijgen om de reis 
daadwerkelijk te boeken. Als dat lukt wordt 
een boekingsformulier (zelf gemaakt, het ziet 
er heel echt en professioneel uit …) ingevuld 
met de data van aankomst en vertrek, de 
huisvesting (hotel, appartement, pension, 
stacaravan op camping, bed and breakfast), 
eventuele voorkeuren (kamer met uitzicht, 
roken/niet-roken, huisdieren toegestaan?), 
soort vervoer (vliegtuig, bus, eigen auto), 
soort verblijf (logies met ontbijt, half pension, 
volledig pension), eventueel een arrangement, 
en dergelijke. (Zie ook: Vakken vol verhalen; 
CED-groep/Het Projectbureau, Rotterdam).
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6.2
Nederland laten zien

Enigszins verwant aan het vorige thema is het 
volgende. Het is een storyline over Nederland, 
zoals kinderen dat willen laten zien aan 
kinderen uit andere landen van de Europese 
Unie.

Context

Wat voor beeld van Nederland hebben kinderen 
van groep 6? Hoe ziet Nederland eruit? Wat 
zouden zij van Nederland willen laten zien aan 
buitenlandse kinderen?
De leraar besluit dat de kinderen in deze story-
line daarover gaan nadenken. Als aangrijpings-
punt gebruikt ze de aansluiting van tien nieuwe 
landen bij de Europese Unie. Ze vertelt de 
kinderen daarover. Samen kijken ze, met behulp 
van de kaart van Europa die voor de klas hangt, 
welke 15 landen al lid wáren van de Europese 
Unie. Ze schrijft ondertussen die namen op 
het bord. En welke tien landen kwamen daar 
op 1 mei 2004 bij? Ook die landen wijzen 
ze samen aan op de kaart en de tien nieuwe 
namen worden ook in een lijstje op het bord 
geschreven.

De juf vertelt dat ze heeft gehoord dat er 
binnenkort een groep kinderen uit de Europese 
Unie naar Nederland komt. Het is een groep 

van 24 kinderen, uit ieder EU-land wordt één 
kind afgevaardigd (behalve uit Nederland 
natuurlijk, daarom zijn het er geen 25 maar 
24).
Het lijkt de juf leuk een draaiboek te 
ontwerpen voor het bezoek van zo’n groep aan 
Nederland. Dat zou aan de ene kant informatie 
moeten geven over Nederland. Aan de andere 
kant moet het uitmonden in een programma. 
Het moet dus ook zicht geven op de uitstapjes 
die de Europese kinderen dan gaan maken. Ze 
moeten het met eigen ogen kunnen bekijken. 
Kortom, de kinderen moeten na gaan denken 
over wat ze die Europese kinderen over 
Nederland zouden willen vertellen en, in het 
verlengde daarvan, wat ze hen zouden willen 
laten zien.

Wat willen we bereiken?

In deze storyline denken kinderen van groep 6 
na over wat ze aan buitenlandse kinderen over 
Nederland zouden willen vertellen, zodat die 
kinderen een goed en evenwichtig beeld van 
Nederland krijgen. Ze moeten dus nadenken 
over de vraag: wat is Nederland voor land? Wat 
zou ik aan een buitenlander willen vertellen? 
Wat voor dingen zou ik willen laten zien? Welk 
beeld van Nederland zou ik voor ze willen 
schetsen? Hulpvragen zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe ziet het landschap eruit?
 • Hoe is de bevolking samengesteld?



 • Hoe wonen de mensen en waar (vooral)? 
 • Waar verdienen Nederlanders hun geld mee?
 • Hoe zorgen we ervoor dat we droge voeten 

houden in dit natte land?
 • Hoe wordt ons land bestuurd?
 • Hoe verplaatsen we ons? (naar ons werk, maar 

ook in onze vrije tijd).
 • Hoe geven we zin aan ons leven, wat vinden we 

belangrijk?
 • Op welk cultureel erfgoed zijn we trots?

Hoe begint zo'n verhalend ontwerp nu eigenlijk, 
of beter nog, hoe zou je het zo kunnen laten 
beginnen dat je zeker weet dat je de interesse 
van kinderen te pakken hebt?
We geven een voorbeeld van een mogelijkheid.

De juf loopt vanmorgen op klompen en ze 
schikt voor de klas een bos tulpen in een 
vaas. Ze vertelt dat buitenlanders vaak dit 
beeld hebben van Nederland. Een land waar 
de mensen op klompen lopen, in klederdracht, 
tulpen kweken en kaas maken.
Ze vraagt aan de kinderen of dat beeld klopt. 
Ze vertelt dat je zoiets een karikatuur noemt. 

Ze vertelt dat ze gehoord heeft dat er binnen-
kort een groep kinderen naar Nederland komt 
in het kader van een uitwisseling tussen landen 
van de Europese Unie. Wat is dat, de Europese 

Unie? Ze hangt de kaart van Europa voor de 
klas. Samen kijken ze of ze de namen van alle 
(15) landen weten die samen de Europese Unie 
vormden. De namen van die landen schrijft ze 
op het bord.
Ze vertelt dat er op 1 mei 2004 nog eens 10 
landen bijkwamen. Welke landen waren dat? 
De kinderen wijzen die aan op de kaart en zij 
schrijft ook dié namen onder elkaar op het 
bord.

Uit ieder land (24!) komt straks één kind naar 
Nederland. Ze stelt voor dat de kinderen, 
ter voorbereiding op die reis, een draaiboek 
ontwerpen. Daarin komt informatie te staan 
over de onderwerpen waarover ze die kinderen 
iets zouden willen vertellen. Maar ook uit-
stapjes staan erin die over die onderwerpen iets 
laten zien. 
Wat kunnen buitenlandse kinderen hier 
allemaal verwachten? Wat is dit voor land? Hoe 
ziet het er uit? Waar verdienen we ons geld 
mee? Wie zijn we? Hoe wonen we? Wat voor 
dingen vinden we belangrijk? enz.

We gaan eerst, zegt de juf, kennismaken met 
de groep kinderen die ons komt bezoeken. 
Hoe heten ze? Waar komen ze vandaan? Waar 
wonen ze? Wat voor taal spreken ze? Wat voor 
beeld hebben ze van Nederland?
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Ze stelt voor dat de kinderen in duo’s (in 
principe, uiteraard afhankelijk van het 
aantal leerlingen in de klas) twee kinderen 
(hoofdpersonen!) gaan maken. Achter elk van 
de 24 landen op het bord zet ze nu de namen 
van het duo dat voor dit land de hoofdpersoon 
gaat ontwerpen. Iedere hoofdpersoon wordt 
door de kinderen gemaakt, krijgt een naam, een 
woonplaats, favoriete hobby’s (samen vormt 
dat het ‘curriculum vitae’, het CV) en ieder 
kind ‘vertelt’ (bijvoorbeeld in de vorm van een 
‘wolkje’ zoals je in stripverhalen ziet) wat hij of 
zij voor beeld heeft van Nederland (‘Ik denk dat 
Nederland......’). Ten slotte is er voor ieder kind 
de vlag van zijn/haar land en zegt het in zijn/
haar eigen taal ‘hallo’.

Verhaallijn Sleutelvragen Activiteiten
Kick-off
Aankondiging dat kinderen uit 
landen van de Europese Unie 
ons komen bezoeken.

 • Wat is de Europese Unie?
 • Welke landen maken er deel van 

uit? (voor 1 mei 2004 en na die 
datum).

 • Wat voor (vaak karikaturale) 
beelden hebben buitenlanders 
van Nederland?

 • In duo’s een hoofdpersoon 
maken uit elk land van de 
Europese Unie, inclusief een 
CV, een ‘wolkje’ met een tekstje 
dat aangeeft welk beeld de 
betreffende hoofdpersoon heeft 
van Nederland en ‘hallo’ in zijn/
haar eigen taal en de vlag van 
het betreffende land.

 • Alle (24) hoofdpersonen 
verschijnen op de fries.

Hoofdpersonen, CV’s en ‘wolkjes’ worden op de 
fries geprikt.

Het verhaal gaat verder. Welke onderwerpen 
willen we aan de orde stellen? (Episode 1)
Laat de leerlingen eerst in kleine groepjes 
brainstormen over de te behandelen 
onderwerpen en laat de resultaten daarna 
plenair inbrengen.

Ze maken daarna uit de verschillende lijstjes 
een gemeenschappelijke lijst. 
Die onderwerpen visualiseren ze door middel 
van tekening, foto, kaart of anderszins en 
hangen die op de fries.



Wat willen we over die onderwerpen vertellen? 
(Episode 2)

 • Wat zou ik kinderen uit andere landen van 
de Europese Unie over de verschillende 
onderwerpen willen vertellen?

 • Waar zou je daarvoor de informatie kunnen 
vinden?

 • Hoe kun je die informatie beschikbaar stellen?
Mogelijkheden:
– folder;
– PowerPoint-presentatie;
– affiche.

Wat voor motto of titel zou ik voor elk 
onderwerp kunnen bedenken? 
Voorbeeld: 
– Oldenzaal, de glimlach van Twente.
– Amsterdam, het Venetië van het noorden.

Er worden net zoveel groepen gevormd als er 
onderwerpen bedacht zijn.
Ze gaan met hun groep informatie over hun 
onderwerp verzamelen en die vervolgens 
(publieksvriendelijk) verwerken. 
De verschillende producten vormen de 
informatieve bouwstenen voor het draaiboek.

Wat willen we, op locatie, van die onderwerpen 
laten zien? (Episode 3)
Welke uitstapjes zouden we met de buiten-
landse kinderen kunnen maken om ze iets van 
ons onderwerp (‘in het echt’) te laten zien? 
Welke voorbereidingen moeten we daarvoor 
treffen?

De groep besluit het draaiboek te presenteren 
tijdens een persconferentie. (Episode 4)

Er worden afspraken gemaakt wie van de 
kinderen wat zal presenteren. 
Sommige kinderen zullen de informatie 
presenteren van episode 2.
Andere kinderen geven uitleg over de uitstapjes 
die (in episode 3) zijn voorbereid. In dat kader 
spelen een aantal kinderen de rol van een gids 
die, volgens het draaiboek, de groep Europese 
kinderen daar zal rondleiden. Ze beantwoorden, 
vanuit hun eigen deskundigheid,  tevens de 
vragen die hen door de aanwezigen (sommige 
kinderen spelen journalist, er zijn ook ouders 
uitgenodigd) gesteld worden.
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6.3
Ziek zijn

Dit thema gaat over ziek zijn en beter worden. 
Het begint bij de bij kinderen bekende ziektes 
en pijntjes. De bij kinderen aanwezige kennis 
over ziek zijn, dokters en ziekenhuizen wordt 
benut en uitgebreid met nieuwe informatie.
Het thema is zowel met jonge kinderen uit te 
voeren als met oudere leerlingen. 
Het thema kan kortlopend zijn (een dagdeel), 
met gebruikmaking van een beperkt aantal 
episoden. Het thema kan echter ook uitgebreid 
worden, door het benutten van alle mogelijk-
heden die zich voordoen in de verhaallijn. 
Het thema kan vijf tot tien dagdelen vergen. 
Overigens hoeven die dagdelen niet aansluitend 
te zijn, maar kunnen ze worden verkaveld 
over een week of drie. Te lange periodes 
tussen dagdelen waarin niet aan het thema 
wordt gewerkt raden we af. De natuurlijke 
spanningsboog van het verhaal wordt er door 
verstoord.
De plot is heel eenvoudig. Een kind wordt 
ziek. De ouders herkennen ziekte-symptomen. 
Ze halen de dokter erbij. De dokter komt 
en oordeelt dat het beter is dat er in het 
ziekenhuis een onderzoekje plaats vindt. 
Van dit simpele gegeven is een boeiend 
onderwijsverhaal te componeren.

Introductie

De leerkracht start het thema door op het 
bord de vorm van een ei te tekenen. ‘Dit is een 
gezicht, wat moet er nog meer bij?’
De kinderen vinden dit wel een erg eenvoudige 
vraag. ‘Ogen, oren, mond, en de rest natuurlijk’.
De leerkracht tekent de genoemde onderdelen 
in en aan het gezicht.
‘Goed,’ zegt de leerkracht, ‘dat is niet zo 
moeilijk, maar hoe teken je nu het gezicht van 
iemand die ziek is?’ Na een paar antwoorden 
gaan de kinderen in tweetallen aan de slag. 
Ze vertellen elkaar welke kenmerken ze willen 
toevoegen en overleggen hoe dat in beeld te 
brengen is.

Alle gezichten worden door de leerkracht op 
een prikwand achter in de klas gehangen. De 
kinderen geven een korte toelichting. Het wordt 
ongetwijfeld een prachtige verzameling ellende.
De leerkracht verzamelt op losse kaartjes 
de uitspraken van de leerlingen bij de 
beschrijvingen die ze geven. Er ontstaat zo een 
waslijst met woorden over ziek zijn en je ziek 
voelen. De kaarten worden ook opgeprikt.

Uiterlijke kenmerken zijn eenvoudiger te 
verbeelden dan gevoelens. Vaak hangt 
stemming en uitdrukking wel samen.



De kinderen worden met de introductie 
gestimuleerd een stap verder te gaan dan het 
tekenen van gezichten, zoals ze dat in de regel 
doen. Ze worden uitgedaagd na te denken 
over hoe je iets mysterieus als ziek zijn kunt 
uitbeelden.
Sommige kinderen zoeken het in heel duidelijke 
uiterlijke kenmerken. Andere leerlingen probe-
ren een soort stemmingsbeeld op te roepen, 
een neerslachtige blik, omlaaghangende mond-
hoeken.
Ziek zijn herken je niet altijd aan uiterlijke 
kenmerken. Wellicht is er een mogelijkheid om 
op basis van antwoorden tot een rubricering 
van ziektes te komen.
Door in tweetallen aan één gezicht te werken 
daagt de leerkracht de kinderen uit een relatie 
te leggen tussen een verbaal gegeven en de 
visuele verbeelding ervan.
De verbale uitdrukkingen worden verzameld en 
bewaard op kaartjes. Bij latere activiteiten in 
het thema, die enige teksten veronderstellen 
kan een dergelijke ‘woordbank’ nog nuttige 
diensten bewijzen. In elk geval dragen ze bij tot 
de woordenschatuitbreiding van kinderen.

Dan vertelt de leerkracht over een ziek kind. 
‘Ruben is vandaag niet naar school gegaan. 
‘s Morgens voelde hij zich niet echt lekker toen 
hij wakker werd. Zijn moeder had hem al twee 

keer geroepen. Toen 
hij niet naar beneden 
kwam, ging ze bij hem 
kijken wat er aan de 
hand was.’
‘Hoe kan je vader of je 
moeder er achter komen 
dat je ziek bent?’ is de 
vraag aan de kinderen. 

Een mooie vraag. In groepjes wordt er over 
nagedacht. Elk groepje schrijft een verslag met 
mogelijkheden.
Dan wordt de dokter er bijgehaald.
De dokter doet in feite hetzelfde als de ouders. 
Welke professionele mogelijkheden heeft de 
dokter echter ter beschikking die de ouders niet 
hebben?
De leerkracht deelt lege ‘dokterstassen’ uit. 
Dat zijn dubbelgevouwen vellen zwart papier 
waaraan een handvat is geknipt. Je kunt de tas 
open en dicht vouwen. Er zit nog niets in. De 
leerlingen worden gevraagd om in groepjes een 
inhoud te bedenken voor de tas. De verzameling 
kan bont worden, van stethoscopen tot 
thermometers, van klophamertjes tot spatels. 
Mogelijk bedenkt een slimmerd wel een pakje 
boterhammen. En wat te zeggen van een pakje 
shag?
De inhouden worden op papier getekend en in 
de tas geplakt.
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De leerkracht schrijft de namen van het 
instrumentarium weer op kaartjes. De 
woordbank groeit.
Natuurlijk kunnen de kinderen zelf ook 
kaartjes maken. Wel letten op de correcte 
spelling, anders is het effect van de woordbank 
tegendraads.

Een volgende stap is het bedenken van de 
mogelijkheden van een ouder om er achter 
te komen dat een kind wat mankeert. Hier is 
sprake van rolwisseling. De leerkracht vraagt 
de leerlingen zich te verplaatsen in de ouder 
en vanuit dat perspectief te zoeken naar de 
kenmerken van het ziektebeeld.

De arts die erbij gehaald wordt heeft een 
aantal professionele hulpmiddelen om een 
diagnose te stellen. De leerkracht nodigt de 
kinderen uit om te verkennen welke dat zijn. 
Doordat iedere groep wat aandraagt ontstaat 
er een gevarieerd beeld. De basiskennis van de 
afzonderlijke kinderen wordt danig uitgebreid.

Het verhaal gaat verder. De dokter acht het 
raadzaam dat Ruben naar het ziekenhuis wordt 
gebracht voor nader onderzoek. De situatie 
is blijkbaar dermate ernstig dat hij zelfs een 
ambulance laat komen voor het vervoer. ‘Hoe 
ziet een ambulance eruit?’ is de volgende 

sleutelvraag. ‘Wat zit er allemaal in zo’n 
ziekenauto?’

De kinderen maken per groep modellen 
van ziekenwagens met behulp van lege 
schoenendozen. De meeste kinderen hebben 
wel een notie van ziekenauto’s. Ze hebben 
er wel eens een gezien, meestal op afstand. 
Misschien is er wel iemand die er eens in 
gelegen heeft.
Leidende vraag bij het uitwerken van de 
opdracht is: ‘Wat is echt onmisbaar en wat zou 
reuze handig zijn in zo’n auto?’
De leerlingen worden uitgedaagd een 
functioneel eisenpakket te maken.

Na het bouwen laat elke groep de auto zien 
en vertelt over de gemaakte keuzen. De andere 
groepen mogen er op reageren en vragen 
stellen.



De ziekenauto kan het beste als ruimtelijk 
model worden gemaakt. Ergonomische aspecten 
kunnen zo het beste ontdekt worden. Auto’s die 
erg brede deuren krijgen (gemakkelijk om de 
brancard binnen te brengen) zouden wel eens 
onhandig kunnen blijken in nauwe straatjes.

Er zijn veel zaken om rekening mee te houden 
bij het bouwen van een ziekenauto. Kun je 
van binnen naar buiten kijken? En andersom? 
Is er telefoon aan boord, of een ander commu-
nicatiemiddel? Welke eerste-hulp-faciliteiten 
zijn aanwezig? Hoeveel personen bemensen 
zo’n auto eigenlijk? Is er plaats voor een 
passagier, een familielid van de patiënt 
bijvoorbeeld?

Na het uitwerken zou een ‘expert’ kunnen 
worden uitgenodigd, een broeder van een 
ziekenauto. Door de deskundige hoeft er geen 
verhaal te worden voorbereid. De kinderen 
zitten inmiddels zo vol vragen dat ze er al de 
beschikbare tijd mee kunnen besteden.

Het is belangrijk dat de expert pas komt, na het 
eigen denkwerk van de kinderen. Op die manier 
worden eigen ervaringen en kennis benut als 
uitgangspunt.

Wat gebeurt er als je bij het ziekenhuis aan-
komt? Voor je wordt opgenomen moet het 
ziekenhuis een aantal gegevens van je hebben. 
Wat zijn essentiële gegevens?

Er wordt een intakebalie gemaakt in de klas. 
Van een paar tafels wordt een desk gebouwd. 
Er komt een telefoon op en de computer. De 
kinderen ontwerpen een standaard checklist 
voor nieuwe patiënten, een lijst die gemakkelijk 
en snel in te vullen is.

Van de intake wordt een rollenspel gemaakt.

Dan volgt de opname op de afdeling.
Zijn er nog meer patiënten? Wat gebeurt er 
allemaal voordat je in je ziekenhuisbed ligt. 
Kinderen die het allemaal al eens hebben 
meegemaakt worden nu de echte deskundigen 
van de klas.
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Het verhaal kan een vervolg krijgen aan de 
hand van de volgende items:
- het bezoek van de specialist;
- hoe wordt het ziekteverloop bijgehouden;
- bezoekuren;
- beterschapskaarten;
- het ontslag uit het ziekenhuis.

Het verhaal eindigt met de thuiskomst van een 
gezonde Ruben.

Dit verhaal biedt veel aanknopingspunten 
voor rollenspelen, maar ook voor taal- en 
rekenvaardigheden. Een voorbeeld van een 
taalvaardigheid is het ontwerpen van de 
gestructureerde inchecklijst. Welke informatie 
is relevant en hoe ziet het ‘format’ eruit van 
het standaardformulier? Wat is de snelste 
methode om het in te vullen? Moet er een 
instructie worden opgesteld voor het bedienen 
van de computer?
In de context van het zich ontwikkelende 
verhaal zullen de kinderen de taalvaardigheid 
als functioneel ervaren.

Een voorbeeld van een mogelijke rekenactiviteit 
is het bijhouden van de status van de patiënt: 
het temperatuurverloop, de voeding, het 
medicijngebruik.

Ook wordt er in deze fase van het verhaal veel 
aandacht besteed aan de sociale aspecten van 
het ziek zijn: het omgaan met medepatiënten, 
bezoekuren, belangstelling tonen.

In dit thema liggen extra mogelijkheden 
voor leerlingen die werkelijk al eens in 
het ziekenhuis hebben gelegen. Zij zijn de 
deskundigen bij uitstek en kunnen informatie 
uit de eerste hand geven. De leerkracht houdt 
er bij de voorbereiding rekening mee deze 
informatie te benutten.
Het is goed mogelijk dat er nu leerlingen 
als experts op de voorgrond komen, die 
doorgaans deze rol niet hebben in andere 
onderwijsbenaderingen. Over pedagogische 
bemoediging gesproken!



6.4
Een boerenbruiloft in de zestiende 
eeuw

De plot voor een ‘verhalend ontwerp’ kan ook 
aan andere dingen ontleend worden dan aan 
een verhaal of gebeurtenis. Hier geven we een 
voorbeeld van een thema dat gebaseerd is op 
een schilderij. We kozen het bekende schilderij 
van Pieter Breughel, De Boerenbruiloft. 
Breughel schilderde dit paneel rond 1565-1566. 
Het meet 113 bij 162 cm. Momenteel is het te 
bezichtigen in het kunsthistorisch museum te 
Wenen.
Pieter Breughel, ook wel Boeren-Breughel of 
Breughel de oudere genoemd, was telg uit een 
familie van Zuid-Nederlandse schilders. Hij 
leefde van 1515 tot 1569. Na een opleiding 
bij verschillende Vlaamse schilders werd hij 
in 1551 ingeschreven als vrijmeester van het 
St. Lucasgilde te Antwerpen. Van invloed op 
zijn schilderschap was een reis die hij onder-
nam, via Frankrijk en de Zwitserse Alpen, 
naar Italië. Ook is hij beïnvloed door het 
werk van Jeroen Bosch. Breughel was een 
befaamd landschapsschilder. Zijn schilderijen 
‘Boerenbruiloft’ en ‘Dansende boeren’ leiden 
werken in waarin mensen een belangrijke rol 
vervullen.

De boerenbruiloft

De leerkracht zorgt voor een reproductie van 
het schilderij. Vaak hebben kinderen het als 
eens gezien, op een kalender bijvoorbeeld. Er 
zijn ook restaurants die papieren placemats 
gebruiken waarop het schilderij staat afgebeeld.
Met de kinderen wordt de afbeelding bekeken. 
Wat is er aan de hand?
Er wordt een bruiloftsfeest gevierd. De mensen 
op het schilderij zijn, aan hun kleding te zien, 
van de boerenstand. Het feest wordt in een 
boerenschuur gehouden.

Wat valt er allemaal te zien? Het schilderij is 
verhalend van aard. Er gebeurt van alles op. 
Het is uitdagend genoeg om naar te kijken en 
er dingen op te ontdekken. Veel schilderijen van 
Breughel zijn als het ware verhaaltjes in beeld.
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De compositie van het schilderij is ook de 
moeite waard om aandacht aan te schenken. Er 
loopt een diagonaal door het schilderij van het 
draagplateau naar de open deur. De gasten aan 
de lange tafel zijn allemaal gegroepeerd op die 
diagonaal.
Wanneer je het schilderij precies in vieren zou 
delen, dan ontstaan er vier schilderijtjes. Links 
boven zitten de gasten. Rechtsboven bevindt 
zich het bruidspaar en waarschijnlijk wat 
familie.
Linksonder is een apart tafereel: een schenker 
en een kind dat zich tegoed doet aan iets 
lekkers. Rechtsonder vraagt het plateau met 
schotels alle aandacht.

Het lijkt wel duidelijk dat de mevrouw die 
geschilderd is voor het doek dat aan de muur 
hangt, de bruid is. Maar wie is de bruidegom? 
Zou het de man zijn aan de rechterkant van 
haar, naast die mevrouw met die witte muts, 
en op die stoel met die hoge rugleuning? Het 
lijkt er meer op dat dat de ouders zijn van de 
bruid. Misschien is de bruidegom wel de man 
die je net niet kunt zien, die verscholen gaat 
achter het hoofd van de achterste drager van 
het plateau met schotels. Of is het de man 
tegenover haar?
Wat zou dat ding trouwens zijn dat boven het 
hoofd van de bruid hangt, vastgemaakt aan de 

doek?
Er zijn ook veel gasten. Wie zou het bruidspaar 
allemaal hebben uitgenodigd? 
Er wordt ook muziek gemaakt. Herken je de 
instrumenten?

De gasten

Iedere leerling kiest een van de personen uit 
van het schilderij. Met papier, lapjes, viltstift, 
verf en lijm wordt de figuur nagemaakt. 
Dan mogen de leerlingen bedenken hoe die 
figuur heet. Ze geven aan hoe oud hij of zij 
is, wat hun bezigheid of beroep is, waarom ze 
aanwezig zijn op de bruiloft, en wat ze verder 
maar kwijt willen.

In een kring laat iedere leerling zijn figuur 
zien en vertelt over de achtergrond ervan. 
Aardig is het te vragen naar relaties met 
andere aanwezigen op de bruiloft. Hier kan 
een aardig spel uit ontstaan. De eerste leerling 
kan nog tamelijk vrij fantaseren. De volgende 
leerlingen zullen rekening moeten houden met 
de gegevens van de anderen.

De figuren worden op de wandfries bevestigd 
met kaartjes waarop de voornaamste gegevens 
staan vermeld. Wat kun je zoal registreren 
van mensen? Kennen we voorbeelden van 



registraties van persoonsgegevens? Waarvoor 
en hoe worden die gebruikt?
Je kunt onderscheid maken tussen uiterlijk 
waarneembare gegevens (haarkleur, lengte, 
kleur ogen, figuur) en innerlijke gegevens 
(zachtaardig, ruw, enthousiast).
Je kunt van mensen ook gegevens verzamelen 
over zakelijke dingen als werk, gezondheid, 
hobby’s, burgerlijke staat.

Via deze activiteit leven de leerlingen zich in 
de personen in die op het schilderij voorkomen. 
Die personen zijn niet langer anoniem. Ze 
zijn gaan leven voor de kinderen. Ieder kind 
heeft een persoon die voor hem of haar extra 
bijzonder is.
De scène is gecreëerd door de schilder, de 
leerlingen hebben de hoofdpersonen ‘body’ 
gegeven. 

Het eten en drinken

Behalve naar de gasten zou je ook een onder-
zoekje kunnen doen naar het eten en drinken 
dat gebruikelijk was in die tijd. Op het schilderij 
is het een en ander te zien. Misschien is er 
in de bibliotheek informatie te vinden. Er zal 
ongetwijfeld verschil zijn geweest tussen wat 
de gasten op een bruiloft krijgen voorgezet en 
wat ze normaal eten en drinken. Misschien kan 

dat ook in het onderzoekje worden betrokken.
De gasten op het schilderij van Breughel zijn 
boeren. Zouden de rijkeren uit die tijd zich aan 
andere dingen tegoed doen? 
Ook de muziek en de dansen kunnen als 
onderwerp van studie worden genomen.

Dit onderdeel moet door de leerkracht 
vooraf goed worden voorbereid. Er dient 
informatie beschikbaar te zijn voor de 
kinderen. Bijvoorbeeld in de vorm van op 
tijd gereserveerde en geleende boeken uit 
de bibliotheek. Het kan aan te bevelen zijn 
om bij dit soort specialistische onderwerpen 
van te voren eens het licht te gaan opsteken 
bij deskundigen. Zo zou u bijvoorbeeld de 
geschiedenisdocent of de docenten beeldende 
en muzikale vakken op de pabo bij u in de 
buurt eens kunnen polsen. Misschien hebben zij 
ook wel te gebruiken documentatiemateriaal.
Een andere mogelijkheid, als die zich voordoet, 
is het plaatselijk of regionaal historisch 
museum te raadplegen. De medewerkers daar 
kunnen u vast op weg helpen.
Voor het muziekonderdeel zou u, naast 
docenten van de pabo, ook naar de gemeente-
lijke muziekschool kunnen stappen. Ook daar 
zijn vast mensen te vinden met gespecialiseerde 
kennis over dit historische onderdeel.
Natuurlijk kost zo’n voorbereiding tijd en 
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energie. Maar is het ook niet reuze interessant, 
zo’n onderzoek naar de tijd van Breughel?

De volgende episode voert u nog dieper in de 
geschiedenis.

De tijd van Breughel

Om een goed beeld te krijgen van het doen 
en laten van de mensen die voorkomen op 
het schilderij van Pieter Breughel gaan de 
leerlingen een historische verkenning uitvoeren.
Ze weten dat het schilderij zo rond 1566 
geschilderd is. Breughel is een Zuid-
Nederlandse schilder. Hij heeft in Antwerpen 
gewoond. Hij is naar Italië gereisd. Hoe zag zijn 
tijd eruit? Wie waren de machthebbers? Wat 
waren de landsgrenzen? Was het een rustige of 
juist rumoerige tijd? Wat hield de mensen zoal 
bezig.

De kinderen gaan in groepjes de geschiedenis 
verkennen. Om deze opdracht enigszins te 
structureren kunt u thema’s aangeven waarop 
het onderzoek van een groepje zich kan richten. 
Bijvoorbeeld:

 • de machthebbers;
 • het geloof;
 • de levensomstandigheden;
 • gezondheid;

 • beeldende kunst en kunstenaars uit die tijd;
 • een andere cultuur in dezelfde periode.

De leerlingen rapporteren aan de hele groep 
over hun onderzoek.

Hier ligt een directe relatie met het 
geschiedenisonderwijs zoals dat ook in 
uw methode of onderwijsleerpakket wordt 
gepresenteerd. U biedt de inhouden die 
normaal toch al op uw programma stonden nu 
echter aan in de vorm van het verhaal over de 
boerenbruiloft van Breughel.

De tijd rond 1566 is een interessante tijd. 
Karel V wordt opgevolgd door zijn zoon Filips 
II. Het Calvinisme krijgt veel aanhangers 
in de Zuidelijke Nederlanden. Het is de tijd 
van de beeldenstorm. De opstand van de 
Nederlanders tegen het Spaanse bewind krijgt 
geleidelijk gestalte. De ‘Geuzennaam’ wordt 
geïntroduceerd. We staan aan de vooravond 
van de Tachtigjarige oorlog. In Engeland regeert 
Elizabeth I, de dochter van Hendrik VIII en Anna 
Boleyn die de Anglicaanse kerk restaureert. De 
Zuid-Nederlandse economie gaat achteruit.



Een reportage van de bruiloft

De leerlingen gaan hun onderzoekingen en 
hun verzameld materiaal nu bundelen en 
presenteren. Dat zou kunnen in de vorm van 
een reportage van de bruiloft. 
Stel je voor dat we ineens journalisten zouden 
zijn van het plaatselijk of regionaal dagblad dat 
een verslag zou moeten maken van het feest, 
inclusief een paar mooie illustraties. Willen we 
een paar mogelijke flinke dorpsroddels verslaan, 
of gaan we een zakelijk verslag maken? Waar 
komt de reportage in het blad? Is het nieuws 
voor de voorpagina, of zetten we het ergens 
anders?
Wat komt er nog meer in de krant? We zijn 
vast wel wat feiten tegengekomen die de 
moeite waard zijn om te verslaan.

Een heel apart onderdeel waar aandacht aan 
besteed moet worden is de opmaak van de 
krant. Kranten verschillen daarin nogal, terwijl 
er ook veel overeenkomsten zijn aan te wijzen.
Hoe ziet een krant er in de regel uit? 
Aandachtspunten zijn: het formaat, de 
lettertypen, de kolommen, de bladspiegel, de 
verhouding tekst en illustraties, de rubrieken, 
de katernen, etc.

Naast de verwerkingsvorm van ‘de krant’ valt 
er ook te denken aan andere mogelijkheden. 
Er zou een soort herinneringsalbum gemaakt 
kunnen worden voor bruid en bruidegom. 
Daarin staat naast de feitelijke informatie over 
het verloop van de bruiloft, ook andersoortige 
informatie: iets over het dorp, persoonlijke 
opmerkingen van de gasten, een opsomming 
van cadeautjes.

Nog een mogelijkheid is dat u het plaatselijk 
of regionaal historisch of kunstzinnig museum 
geïnteresseerd krijgt voor een kleine, door 
uw leerlingen in te richten, expositie over ‘De 
Boerenbruiloft van Breughel’.
Rondom een grote kopie van het schilderij 
stallen de leerlingen hun informatie 
overzichtelijk en geordend uit. De hulp en de 
hulpmiddelen van het museum zullen daarbij 
een welkome aanvulling zijn.
Misschien is het zelfs mogelijk dat de 
leerlingen op school een kleine catalogus 
samenstellen van hun expositie.
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Leertijd in het basisonderwijs

Docenten en leerlingen in het basisonderwijs 
hebben het druk. Er is veel stof te behandelen 
in beperkte tijd. Om het overvolle school-
programma aan te pakken, stelt de Commissie 
Kerndoelen voor om het aantal kerndoelen te 
reduceren tot zes leergebieden en een duaal 
systeem van leertijdverdeling te hanteren. SLO 
keek naar de consequenties voor basisscholen. 
Leveren de voorstellen echt tijdwinst op of zijn 
het loze woorden?

Leertijd in het basisonderwijs
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Samen of apart, anders of minder?

Hoe ziet de toekomst van het onderwijs aan 
leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 
vanwege handicaps eruit? Heeft speciaal 
onderwijs wel een toekomst of zetten we 
alle kaarten op integratie? Worden mensen 
met een handicap als ‘minder’ of als ‘anders’ 
gezien? Deze vragen komen uitgebreid aan 
de orde in het boek ‘Samen of apart, anders 
of minder?’, een uitgave van SLO die medio 
juni verscheen. Het boek zoomt in op het 
maatschappelijke debat over de toekomst 
van onderwijs aan speciale kinderen door vier 
mogelijke ontwikkelrichtingen te schetsen en te 
onderbouwen.

Samen of apart, anders of minder?
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Opvoeden door onderwijs

De pedagogische taak geïntegreerd met de 
onderwijzende taak

Media en maatschappij discussiëren er weke-
lijks over. Hoe ziet een juiste opvoeding van 
kinderen eruit? En wat is de rol van leidsters 
en leraren daarbij? SLO deed onderzoek en 
brengt twee publicaties over de relatie tussen 
opvoeden en onderwijs uit. Naast bestaande 
visies en nieuwe inzichten komen praktische 
tips aan de orde. Tevens leren leidsters en 
leraren reflecteren op hun eigen gedrag.

De literatuurstudie ‘De pedagogische taak 
geïntegreerd met de onderwijzende taak’ en 
de publicatie ‘Opvoeden door onderwijs’ laten 
zien wat nieuwe inzichten in onderwijs en 
opvoeding betekenen voor peutervoorziening en 
basisschool, peuterleidster en leraar. De vragen 
‘Wat zijn de opvoedkundige taken?’ en ‘Hoe vul 
je die taken goed in?’ krijgen een antwoord. 
Het uitgangspunt van de auteurs is daarbij: 
opvoeding en onderwijs zijn niet te scheiden. 

Er is sprake van een pedagogische dimensie 
in de dagelijkse praktijk van onderwijs en 
voorschoolse educatie. 

Literatuurstudie ‘De pedagogische taak geïntegreerd 
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Natuuronderwijs: curricula en 
concepten van kinderen

De aanleiding voor dit onderzoekverslag is de 
herziening van de kerndoelen basisonderwijs 
die in 2003 op het programma staat. Het 
onderzoek richt zich op de inhoud van natuur-
onderwijs en op de begripsontwikkeling van 
kinderen over onderwerpen die bij natuur-
onderwijs aan de orde komen.

De inhoud van natuuronderwijs heeft te maken 
met het feit dat het aantal vakken dat in de 
basisvorming wordt aangeboden, moet worden 
teruggebracht. Een van de mogelijkheden is om 
de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde 
samen te voegen tot het nieuwe vak science. 
Dit leidt tot de vraag hoe en in welke mate het 
natuuronderwijs en de science vakken in het 
basisonderwijs en de basisvorming op elkaar 
aansluiten.

Naast dit onderzoek is een literatuuronderzoek 
uitgevoerd naar begripsontwikkeling van 
kinderen. 

Deze onderzoeken kunnen van invloed zijn op 
de keuzen die bij herziening van de kerndoelen 
worden gemaakt en bij de totstandkoming 
van een nieuw natuuronderwijscurriculum en 
lesmateriaal.
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De taalcoördinator werkt

Een studie naar de positie van inhoudelijk 
coördinatoren op de basisschool

Deze studie gaat over de plaats van inhoudelijk 
coördinatoren in het basisonderwijs, in het 
bijzonder over de taalcoördinator. De taal-
coördinator zorgt ervoor dat taaldidactische 
vernieuwingen ingevoerd worden. Hij coacht en 
begeleidt groepsleraren en is verantwoordelijk 
voor de planning van het taalonderwijs. 
Volgens deze studie werkt de taalcoördinator 
stimulerend en bevorderend voor een actief 
taalbeleid. Door deze studie hoopt SLO bij te 
dragen aan de ontwikkeling van kennis over 
schoolverbetering. 

De taalcoördinator werkt
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Kwaliteit van websites voor onderwijs

Deze studie doet onderzoek naar de kwaliteits-
kenmerken van websites met een onderwijs-
kundig doel, toegespitst op de taalsite van 
SLO. Hierbij ging het vooral om een bijdrage te 
leveren aan de gedachteontwikkeling over het 
gebruik van websites door landelijke instituten 
als SLO, en misschien ook door regionale 
instituten als onderwijsbegeleidingsdiensten 
en opleidingen voor het basisonderwijs. Twee 
medewerkers van de faculteit Toegepaste 
Onderwijskunde van de Universiteit Twente 
voerden dit onderzoek uit.

Via deze studie is een begin gemaakt met het 
verkennen van wat een nieuw medium als 
een website tot een goed instrument voor de 
innovatie van het onderwijs in een bepaald 
gebied maakt. De resultaten van dit onderzoek 
zijn via diverse platforms ter discussie gesteld. 

SLO hoopt dat deze studie bijdraagt aan het 
werk van collega’s van SLO en andere landelijke 
instellingen bij het opzetten en beheren van 
hun eigen sites. En ten tweede dat het verder 
onderzoek naar en een fundamentele discussie 
over sites als innovatiemedia in gang zet.
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Met een blik op de toekomst

25 jaar leerplanontwikkeling onderwijs 
Nederlandse Taal in de basisschool

De SLO initieert met enige regelmaat onder-
zoeken die tot doel hebben het vak van 
leerplanontwikkelaar te verdiepen. Dit boekje 
vormt het resultaat van een onderzoek naar 
de effecten van 25 jaar leerplanontwikkeling 
op het gebied van taalonderwijs voor de basis-
school. Het doel is inzicht te geven in effecten 
van leerplanontwikkeling in een leergebied, de 
processen en actoren, en de duurzaamheid van 
dergelijk werk.

‘Met een blik op de toekomst’ bekijkt leerplan-
ontwikkeling in historisch perspectief. De 
constateringen zijn die van de onderzoeker. 
Zoals dat gaat bij kwalitatief onderzoek, is er 
niet steeds sprake van een lineaire afleiding 
van conclusies uit de onderzoeksgegevens. 
Er is een zekere mate van interpretatieruimte 
en deze ruimte is de onderzoeker gegund. 

Daarmee is niet gezegd dat SLO zich onverkort 
schaart achter alle constateringen. 

Dit onderzoek kan ook ontwikkelaars uit andere 
vakken en schooltypen een spiegel voorhouden 
en zal ook voor opleiders, begeleiders en 
vele anderen die op enigerlei wijze met 
taalonderwijs te maken hebben, herkenbare 
beelden opleveren. Onderwijs is dynamisch, 
ontwikkelt zich, door de inspanningen van 
velen. ‘‘Met een blik op de toekomst’ maakt 
daarvan iets zichtbaar.
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196 pagina’s

isbn 90 329 2181 9

bestelnummer 1.887.8452

basisonderw
ijs



64/65

Wat gaan we leren?

Het kiezen van inhouden voor onderwijs

Elke vijf jaar is er op regeringsniveau discussie 
over de vraag wat het basisonderwijs aan de 
Nederlandse schooljeugd moet meegeven. 
Elke vijf jaar immers worden de kerndoelen 
voor het basisonderwijs herzien. In dit boek 
wordt een zoektocht ondernomen door drie 
auteurs naar bronnen, keuze en ordeningen van 
onderwijsinhouden. 

Annette Thijs, onderzoekster van de Universiteit 
Twente, heeft een onderwijskundig en sociaal-
maatschappelijk perspectief gekozen. Jos 
Letschert, verbonden aan SLO en de Universiteit 
Twente heeft een leergebied gekozen als 
uitgangspunt. Joost Klep, SLO-medewerker, 
heeft nagegaan wat voor argumentaties en 
ingangen in zicht komen als je kijkt met een 
specifiek vakgebied voor ogen. 

Samen geven deze ‘reisverslagen’ een beeld 
van de veelheid van overwegingen, tradities en 
keuzen die meespelen bij het kiezen van doelen 
en inhouden van onderwijs. 

De auteurs zijn van mening dat hun analyses 
een bijdrage vormen in het continue 
proces van het denken over doelen en 
inhouden. Juist nu, in een periode waarin 
het inhoudelijk onderwijsbeleid kantelt van 
centrale aansturing naar grotere zeggenschap 
en verantwoordelijkheid op het niveau van 
de school, is transparantie bij keuzen van 
wezenlijk belang. 
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Beelden van een nieuwe samenleving

Conferentie Anders leren in 2010 op 10 
december 2003

Deze bundel van het SLO-project Anders 
leren in 2010 doet een verdere, diepgaandere 
verkenning naar de vraag naar onderwijsinhoud. 
Er waren twee richtpunten: één die het leren 
op zichzelf betreft (door wat voor inhoud en 
aanpak halen leerlingen het beste uit zichzelf?), 
een tweede die de link tussen onderwijsinhoud 
en samenleving betreft (door welke inhoud en 
aanpak rusten leerlingen zich in 2010 het best 
toe voor de samenleving van dat moment en 
voor de manier om bestaan en werk betekenis-
vol te maken?).

Vanwege de veelzijdigheid van de probleem-
stelling is het werk in zeven labels onder-
gebracht; allen hebben betrekking op leren.
De bundel moet inspiratie en informatie 
bieden voor iedereen die zich afvraagt hoe het 
onderwijs er in 2010 gaat uitzien.

Beelden van een nieuwe samenleving
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Referentiekaders voor competenties

De transformatie van de BVE-sector tot 
een competentiegericht opleidingssysteem 
is in volle gang. De eerste voorbeelden van 
competentiegerichte kwalificatieprofielen 
zijn beschikbaar. Medewerkers van SLO, 
in samenwerking met medewerkers van 
respectievelijk CINOP, STOAS en ECABO, bogen 
zich over de vraag wat de referentiekaders 
zijn voor het opleidingsontwerp. Zij richten 
zich hierbij vooral op de ontwerpers en 
verantwoordelijken voor het onderwijskundig 
beleid. Deze discussie was zeer leerzaam 
en leidde tot diepgaande inzichten in de 
vraagstukken van de transformatie. De 
leereffecten en resultaten zijn zichtbaar in de 
voorliggende publicatie.
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Partner van scholen

Ons onderwijsstelsel kraakt in al zijn voegen. 
Het industriële concept dat aan ons onderwijs 
ten grondslag ligt (het leerstofjaarklassen-
systeem) loopt op zijn laatste benen. Na 150 
jaar trouwe dienst lijkt het uitgewerkt. De 
samenleving is drastisch veranderd. Nog weet 
niemand precies hoe het verder zal gaan. 
Tegen deze achtergrond initieerde SLO een 
conferentie op 26 en 27 september 2003. 
Om met een groep onderwijsexperts te 
praten over deze ontwikkelingen en over de 
consequenties die ze hebben voor de landelijke 
ondersteuning van het onderwijs. Doelstelling 
was denkbeelden te ontwikkelen over de 
toekomstige (landelijke) ondersteuning van het 
onderwijs. 

In het eerste deel van de conferentie werd 
onderzocht welke ontwikkelingen en trends 
momenteel in het onderwijs naar voren komen 
(op micro-, meso- en macroniveau). 
In het tweede deel werd besproken wat de 
consequenties van de gesignaleerde dynamiek 

zijn voor de functie onderwijsondersteuning. 
Doel was een beeld te vormen hoe optimale 
ondersteuning voor de drie onderscheiden 
niveaus kan worden vormgegeven. Ten slotte 
werd verkend welke stappen genomen moeten 
worden om het gewenste eindbeeld te bereiken. 
Dit boekje doet verslag van deze gedachte-
wisseling. 
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Ambities voor de toekomst

Scenario’s en implicaties daarvan voor 
het onderwijs aan leerlingen met speciale 
onderwijsbehoeften

Gehandicapte leerlingen (en/of hun ouders) 
moeten bij hun schoolkeuze kiezen uit twee 
kwaden. Ofwel ze kiezen voor het speciaal 
onderwijs met als gevaar dat ze geïsoleerd 
raken of gestigmatiseerd worden (segregatie). 
Ofwel ze kiezen voor regulier onderwijs 
(inclusie) dat niet of onvoldoende tegemoet kan 
komen aan hun speciale onderwijsbehoeften.
SLO heeft vier toekomstscenario’s voorgelegd 
aan betrokkenen en deskundigen. In het 
boek ‘Ambities voor de toekomst’ worden 
deze toekomstscenario’s (beschrijving 
van onderwijs aan kinderen met speciale 
onderwijsbehoeften anno 2015) en de daaruit 
getrokken strategische implicaties beschreven. 
Schooldirecties en -besturen, politici en 
beleidsmakers kunnen de scenario’s ook zelf 
gebruiken voor hun eigen visie-, beleids- en 
strategieontwikkeling.

Ambities voor de toekomst’ is een vervolg op 
de studie ‘Samen of apart, anders of minder’, 
waarin de actuele stand van zaken rond het 
onderwijs aan ‘speciale’ leerlingen wordt 
beschreven.

Ambities voor de toekomst
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