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Annieversary

Drakenboten

Vanaf vrijdag vier uur staat Waaidorp op het
Zeeburgereiland in het teken van Annieversary, de honderdste geboortedag van Annie
M.G. Schmidt. Er is doorlopend muziek, theater en film. Theatraal IJburg geeft theaterworkshops voor kinderen. De meeste voorstellingen zijn speciaal voor Annieversary
gemaakt.
www.waaidorp.nl

In de IJhaven naast winkelcentrum Brazilië
worden zaterdag drakenbootraces met achttien teams gehouden. De races, gestoeld op
een oude Chinese teamsport, beginnen om
half vier. Voor kinderen is er een speciaal programma. De opbrengst van de dag gaat naar
het realiseren van goede drinkwatervoorzieningen in Bangladesh.
www.deblauwedraak.nl

‘Veel kinderen hebben
meer in hun mars’
Jelle Jolles is neuropsycholoog en hoogleraar hersenen, gedrag
& educatie aan de Vrije Universiteit. Nog vijf jaar, denkt Jolles,
dan gaat ons onderwijs inhoudelijk veranderen, zodat kinderen
uiteindelijk beter presteren.
MARIEKE MONDEN

De interesse in het brein is enorm,
boeken over hersenonderzoek
verkopen goed. Onlangs verscheen
de herziene versie van uw populaire
boek Ellis en het verbreinen. U zit in
de goede hoek.
“Het hersenscanningsonderzoek
heeft veel aandacht getrokken,
maar wat wij over het brein weten,
komt maar voor vijf procent daarvandaan. De rest komt uit de biologie en de psychologie. Wij kijken
naar het functioneren van een kind
en weten allang wat hersenscanningsonderzoek nu bevestigt.”
“Maar al dat scanningsonderzoek
heeft een grote emanciperende werking gehad: er is nu meer interesse
voor alle andere kennis, uit de neuropsychologie en de hersenwetenschap. Scholen willen graag aan onze onderzoeken meewerken. Dat is
bijzonder, want we moeten als onderzoekers echt uit die ivoren toren
komen.”
“Als docenten, ouders en onderzoekers op voet van gelijkheid met
elkaar werken, kunnen we nog veel
leren. En met die nieuwe kennis
over onder meer het motiveren van
kinderen kunnen we ze veel beter
laten presteren.”
U heeft onderzoeksinstituut Learn!
opgericht. Wat gebeurt daar?
“Learn! is een research-, kennis- en
expertisecentrum voor educatie, in
de breedste zin van het woord. Onderwijzen, leren en ontplooien zijn
de drie pijlers. We werken met hersenwetenschappers en onderwijskundigen, maar ook met ontwikkelingspsychologen, pedagogen en
onderwijsfilosofen.“
“Verscheidene faculteiten van de
VU zijn betrokken bij een onderzoek
naar het verbeteren van studieprestaties in het hoger onderwijs. Daarmee hopen we betere academici en
professionals te kunnen opleiden.
En we zijn de samenwerking aangegaan met een vijftal hogescholen,
met het middelbaar en het basisonderwijs.”

Over welke onderzoek bent u op het
moment heel enthousiast?
“Het onderzoek naar ‘individuele
variabiliteit’. Er zijn veel voorbeelden van mensen die als volwassene
uitstekend presteren, maar matige
schoolprestaties hebben gehad. Albert Einstein bijvoorbeeld. Ikzelf
had op het gymnasium aanvankelijk ook tweeën en drieën, maar ik
ben toch goed terechtgekomen. Gelukkig geloofde mijn moeder in mij.
Ik was gewoon nog speels, ik was in
alle andere dingen geïnteresseerd,
liep voor schooltijd langs het strand
om schelpen en diertjes te zoeken,
knutselde en deed ‘uitvindingen’,
maar op school wist men dat niet.

boden dat verwondering en nieuwsgierigheid oproept. Dat traint inzicht.
Er is bijvoorbeeld een houten kist
met twee gaten waar kinderen hun
handen door moeten steken. Op de
bodem liggen blokken die ze niet
kunnen zien en die ze door een gat
moeten krijgen. Om dat voor elkaar
te krijgen moeten kinderen ze in
hun gedachten roteren.”
“Door kinderen die oefeningen
herhaaldelijk te laten doen, wordt
de denkvaardigheid getraind en
kunnen ze complexere handelingen
aan. In een rijke omgeving thuis gebeurt dat al, want met een grote
doos Lego kun je veel oefenen.”

‘Er moet in het onderwijs meer
aandacht komen voor persoonlijke
groei: leren leren, leren denken’
Zo zijn er veel kinderen die meer in
hun mars hebben.”
“Met het programma Talentenkracht onderzoeken we hoe je die talenten al op jonge leeftijd herkent
en stimuleert. Op dat gebied doen
we belangrijke wetenschappelijke
vondsten. Nieuwsgierigheid is heel
belangrijk, net als ruimtelijk voorstellingsvermogen. Maar zeker ook
een stimulerende ouder en inspirerende leraar.”
U werkt voor onderzoek samen met
basisscholen binnen en buiten Amsterdam. Ziet u grote verschillen?
“Zeker, en het is fascinerend om die
verschillen te zien. We doen onderzoek met het zogeheten Breinplein
op dertien scholen in Mijdrecht en
Wilnis, Amsterdam-West en -Zuid.
Het Breinplein brengt kinderen in
contact met materialen die hen uitnodigen te onderzoeken en creatief
bezig te zijn op het gebied van wetenschap, wiskunde en techniek. Er
wordt hun ruimtelijk materiaal ge-

“Zo is dat ook met poppenspel.
Dat is oefenen in waarnemen, in
communicatie met andere kinderen. Die poppen moeten allerlei kleren aan, ritsen moeten open en
dicht. Maar er zijn natuurlijk gezinnen die niet die mogelijkheid hebben. In Amsterdam-West zagen we
kinderen die niet weten wat een
puzzel is.”
“Dat is de hoofdreden dat kinderen van hoogopgeleide ouders het
wat beter doen op school. Dat
maakt mij ook zo optimistisch, want
we kunnen die kennis de school in
brengen. Ik verwacht dat met name
achterstandsleerlingen daar heel
veel baat bij kunnen hebben. Door
gerichte stimulering zien we dat
kinderen in recordtijd nieuwe dingen kunnen en met een enorme
grijns rondlopen omdat ze van alles
geleerd hebben, en omdat het ook
gewoon leuk is.”
Als uw onderzoek op bijvoorbeeld het
Breinplein laat zien dat ruimtelijk in-

zicht en daarmee de rekenprestaties
vrij eenvoudig te verbeteren zijn, betekent dat misschien dat het onderwijs inhoudelijk moet veranderen.
“Dat denk ik wel. Er is behoefte aan
inhoudelijke onderwijsinnovatie.
Het ruimtelijk inzicht is de afgelopen decennia verwaarloosd. De nadruk heeft lang op vaardigheden,
op taal gelegen. De realistische rekenmethode die nu gangbaar is in
het basisonderwijs, is voor een aantal scholieren prima, maar vooral
de verhaaltjessommen die daarbij
horen, doen een groot beroep op
taal. Dat benadeelt kinderen die
daar moeite mee hebben.”
“Die methode hoeft niet weg,
maar er moeten kinderen ook andere rekenmethodes aangeleerd worden. Ieder kind moet eclectisch leren: de leerkracht moet helpen kijken wat het beste bij het kind past.”
Als u een verandering in het onderwijs mag doorvoeren, wat zou dat
dan zijn?
“Ik zou willen dat in het onderwijs
veel meer aandacht komt voor persoonlijke groei: leren leren, zelfevaluatie, leren denken. Laat kinderen zaken zelf onderzoeken, prikkel de nieuwsgierigheid. En als ze
het zelf niet meer weten, kunnen ze
klasgenoten erbij halen, een vriend
of de juf. Dat is eigenlijk de kern van
het studiehuis of ‘het nieuwe leren’.
Maar dergelijk onderwijs vereist wel
een sturende, inspirerende en steunende docent. De pedagogisch en
inhoudelijk bekwame docent moet
een veel grotere rol krijgen.”
In uw boek stelt u dat er te weinig
aandacht is voor de negatieve manier
waarop we uitblinkers behandelen.
“Als een tiener een zeven scoort
voor een proefwerk, zegt een
vriendje dat hij of zij te hard gewerkt
heeft: ‘Hé watje, nerd!’ Dan gaat dat
kind misschien wel slechter presteren om niet af te gaan. We moeten
laten zien dat leren en resultaten
behalen leuk is. Leraren denken dat
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Linnaeushof

Illustreren

De enorme speeltuin Linnaeushof in Bennebroek – volgens eigen zeggen zijn ze met
hun 350 speeltoestellen en attracties de
grootste van Europa – heeft onlangs weer de
deuren geopend. Het verkeersdorp is afgelopen winter helemaal vernieuwd: er zijn nu
ook een politiebureau met aangiftebalie, een
alarmcentrale en een boevencel.
www.linnaeushof.nl

Henriette Boerendans is de maker van het
geweldige kinderboek Raaf, ree, lees je mee?
Zaterdagmiddag geeft ze twee workshops
over illustreren voor kinderen van vier tot en
met acht jaar in kinderboekenwinkel Helden
en Boeven. De workshops zijn gratis, maar
reserveren is wel nodig. Na afloop is de presentatie van het boek.
www.heldenboeven.nl

Jelle Jolles: ‘Leraren denken dat ze alleen moeten doen wat kinderen leuk vinden. Maar we moeten eerlijk zijn tegen kinderen: soms is schoolwerk gewoon niet leuk.’
ze alleen moeten doen wat kinderen
leuk vinden. Maar we moeten eerlijk zijn tegen kinderen: soms is
schoolwerk gewoon niet leuk en
moet je erdoorheen om het later
leuk te maken.”
Scholen worstelen met de vraag of ze
een gelukkig kind of goede resultaten voorop moeten stellen.
“Natuurlijk moet het allebei. Dick
Swaab en een aantal andere hersenspecialisten zeggen dat bij de geboorte van een kind alles al is vastgelegd. Ik wil daar tegenwicht aan
bieden. Het kind en zijn brein passen zich aan aan een veranderende
omgeving. Onderwijs loont. Opvoeding loont! Alleen hebben docenten
en ouders daar wel meer pedagogische kennis voor nodig.”
“Ouders in Zuid zijn hoogopgeleid
en over het algemeen redelijk in
staat hun kind de support te geven
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die nodig is. Maar nu naar die laagopgeleide ouders: die kunnen hun
kinderen heel veel verder helpen,
bijvoorbeeld met iets heel simpels
als voorlezen.”
Er zijn ook genoeg onderzoekers die
zeggen dat een kind niet veel verder
zal stijgen dan het opleidingsniveau
van zijn of haar ouders. Sommige Amsterdamse docenten stellen dat ‘hun
kinderen nu eenmaal niet beter kunnen presteren’.
“Ik ben optimistischer. Op scholen
met veel achterstandsleerlingen
vind je niet altijd de best opgeleide
leerkrachten. Dus die kunnen baat
hebben bij nieuwe tools om de kinderen verder te krijgen. Daarom wil
ik er ook graag werken. We willen in
delen van Amsterdam, bijvoorbeeld
in West, graag gericht aan de slag
gaan. Dat is een uitvloeisel van het
Breinplein. We gaan daarom een sa-

menwerkingsverband aan met Ipabo en de scholen daaromheen. Ik
wil eraan bijdragen dat je op meer
plaatsen dan in Zuid goed onderwijs krijgt.”
“We onderzoeken wat de risico’s
en de beschermende factoren zijn.
Een kind dat niet ontbijt, leert minder goed. Een kind dat te weinig
slaap krijgt, leert minder goed. Een
hoogopgeleide moeder helpt, kinderen laten spelen met ruimtelijk
materiaal helpt en voorlezen ook.
Als je die determinanten kent, kun
je eraan sleutelen.”
Eigenlijk vreemd voor een land met
zo’n lange academische traditie, dat
we dit nog moeten uitwerken.
“Daarom durf ik ook met droge ogen
te praten over laaghangend fruit.
Sommige wetenschappers vinden
dat ik te hard loop, maar ze erkennen wel dat we kennis hebben die

nog helemaal niet aan het onderwijs is overgedragen. Steun, sturing
en inspiratie zijn de kernwoorden.”
Is het niet frustrerend dat onderwijsvernieuwing zo traag gaat?
“Tja, de grote onderwijsinnovaties
van de afgelopen twintig jaar hebben slecht uitgepakt. Ik vind dat we
meer naar een inhoudelijke verandering moeten. Ik begin op scholen
die enthousiast zijn. Daar gaan we
alleen met de teams en leraren aan
de slag die mee wíllen doen. Als je
dat op veel plekken tegelijk doet en
het heeft succes, komt die onderwijsvernieuwing van binnenuit.
Dan kan het breder uitrollen. Dat is
ambitieus, maar daar ben ik een wetenschapper voor. Ik geef ons vijf
jaar.”
Jelle Jolles: Ellis en het verbreinen,
Neuropsych Publishers, €22
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