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"Als lessen alleen maar geVuld 
zijn met leuke dingen, kun jè"dat 

g~en school meer noemen · 



tekst ].F.A. DÉMOED I beeld HUIBERT VAN ROSSUM 

In het onderwijs - maar ook in de kerk - heeft men zich de 
afgelopen decennia ingespannen om vooral niet saai te 

ziin hoorders moeten voortdurend worden geprikkeld, alles 
moet relevant en toegankelUk ziin uitdagend en vooral ... 
leuk! Bedreigt ons hierdoor een zekere infantilisering, een 
langzaam afglUden naar 'verkinderlUking'? ,, Een leerling had 

het over de belUdenis van mea ... " 

In de jaren dat dr. Richard Toes werkte aan zijn 
promotiestudie over onderwijsvernieuwing in het 
reformatorisch voortgezet onderwijs, werd het 
voor hem steeds duidelijker: de pedagogiek - hoe 
opvoeders opvoeden - en de didactiek - hoe do 
centen lesgeven - is sterk veranderd. ,,De kinderen 
niet;' is zijn stellige overtuiging. ,,Leerlingen willen 
nog steeds duidelijkheid. Dat vinden ze prettig. 

Natuurlijk zijn er altijd moeilijke kinderen bij, 
dat was vroeger ook Dat er tegenwoordig zo 
veel PDD-NOS'ers en ADHD'ers zijn, is omdat 
kinderen steeds meer worden geëtiketteerd. 
Maar ten diepste is het kind niet veranderd. 

De wereld eromheen wel. Alles is 'digitaler' 
geworden. Dat kun je niet veranderen, ook al 
zou je willen. De beeldcultuur heeft hoe dan 
ook invloed op ons denken. We zitten in de 
flow van het zappen. Daar zul je in het onderwijs 
rekening mee moeten houden." 

Kinderen kunnen volgens Toes nog steeds goed 
naar lange monologen luisteren, in de kerk en op 
school. ,,Als een docent maar achter zijn verhaal 

AAN HET WOORD 

Dr. Richard Toes is voor 
zitter van het college 
van bestuur van het 
Wartburg College in 
Rotterdam en Dordrecht. 
Hij promoveerde op 
de studie De toets der 

kritiek. Het reforma- 
torisch voortgezet 
onderwijs en de 
onderwijsvernieu- 

wingen (1970-2005). 

Ds. AK. Wallet (CGK) 
heeft een uitge 
sproken mening 
over pogingen om 

kerkdiensten laag 
drempeliger te maken. 



GezinsGi~ -1 14 december 2017 - @ 

,We zitten in de flow van het zappen. Daar zul je 
in het onderwijs rekening mee moeten houden" 
DR. RICHARD TOES 

staat en écht iets te vertellen heeft." 
Dat merkte hij toen honderden leerlingen 

van zijn school een Joods monument in de Kop 
van Zuid gingen onthullen. ,,Voorafgaand aan de 
tocht erheen luisterden ze een uur ademloos naar 
het verhaal van een geschiedenisdocent. Daarin 
werden nauwelijks beelden gebruikt. Dat mag 
best een keer, ter ondersteuning, maar de basis 
is dat de docent verhalen kan vertellen en kennis 
kan overdragen. 

Een docent moet eloquent zijn. Dat wil zeg 
gen: hij moet goed kunnen formuleren en zijn 
gedachten verwoorden. Hij moet kunnen aan 
sluiten op de leefwereld van het kind, het denken 
naar een hoger plan trekken. We hebben goede 
docenten nodig." 

,,Bijna misdadig" 
De neiging is groot toe te geven aan de ten 

dens van het 'verleukeri'. Dat biedt een bepaalde 
mate van comfort: de docent kan het de kinderen 
naar de zin maken en achterover leunend toe 
kijken hoe ze het doen. Zelf hoeft hij dan alleen 
nog maar aan te moedigen. ,,Vervolgens treedt 'de 
nieuwe saaiheid' op," waarschuwt Toes. 

Hoe het dan wel moet? ,,Een goede docent zal 
altijd zoeken naar het hart van het kind, maar 
daar stopt het niet bij. Het gaat er uiteindelijk om 
dat er goed vakonderwijs wordt gegeven:' 

Toes vindt het "bijna misdadig" hoe er 
tegenwoordig met de zwakkere leerling wordt 
omgegaan. ,,Het onderwijs is heel vaak ingericht 
op de zelfwerkzaamheid van de leerling. Dat 
kan weleens effectief en noodzakelijk zijn, maar 
onderwijs mag daarin niet opgaan. De slimme 
leerling pakt het op, de leerling die er harder 
voor moet werken wordt de dupe van de onver 
schilligheid om het leerproces aan het kind over 
te laten. Leerlingen hebben kennis nodig van een 
docent die hen hierin verder helpt. Een school is 
een kennisinstituut. Dat is een woord dat je bijna 
niet meer mag gebruiken. Toch doe ik het, want 
ik vind het van primair belang dat er op scholen 
kennisoverdracht plaatsvindt." 

Op landelijk niveau komt er steeds meer oog 
voor het belang van kennisoverdracht, signaleert 
Toes. Er wordt steeds kritischer naar de nogal 
dominante filosofie van de reformpedagogiek (zie 
kader op pagina 23) gekeken. 

Het is duidelijk dat er grote nadelen aan die 



@ KONING KIND• Deel 1: ONDERWIJS 

pedagogiek kleven. ,,In de Onderwijsraad, waar 
ik sinds een aantal jaren mag meedenken over 
goed onderwijs, merk ik dat ook seculiere hoog 
leraren kritisch zijn over het centraal stellen van 
de leerling. Zeer recent is hierover onder de titel 
De leerling centraal? een funderend advies uitge 
bracht. Dat vraagteken zegt voldoende:' 

Het gaat om duiding 
De invloed van de reformpedagogiek is vol 

gens Toes goed te herkennen in het onderwijs in 
het algemeen en het reformatorisch onderwijs 
in het bijzonder. ,,De leervraag van het kind 
staat centraal. Maar onderwijs bestaat voor een 
groot deel uit antwoorden geven op vragen 
die leerlingen niet stellen! Reformpedagogiek 
heeft daarom tot inhoudelijke uitholling geleid. 
Leerlingen werden in groepjes bij elkaar gezet 

is afgeleid van een Grieks woord dat 'vrije tijd' 
betekent. Dat wil zeggen dat kinderen vrij zijn 
van druk om te presteren, om geld te verdienen. 
Ze zijn in de vrije situatie gekomen om maar één 
ding te doen: kennisvergaring. Dat kun je maar 
één periode van je leven doen. Wanneer die tijd 
wordt verkwanseld, vernaggel je een generatie:' 

Prinsjes en prinsesjes 
Toes denkt dat de tendens van het 'verleu 

ken' moeilijk is te doorbreken. ,,We leven in een 
ik-tijdperk. Als wensen maar vervuld worden, 
dan gaat het goed. Er zijn ouders die vinden dat 
alle talenten van hun kind ontplooid moeten 
worden. Ze doelen dan op talenten die voor het 
kind belangrijk zijn, voor de latere carrière. 

Als we niet uitkijken schieten we daarin door. 
Wordt de ontwikkeling van talenten die van 

"Alles wordt 'verschermd'. Leerlingen 
worden daar niet wijzer van. Tablets 
werken alleen maar verstrooiend" 

RICHARD TOES OVER HET GEBRUIK VAN BEELDEN TIJDENS DE LESSEN 

en aan hun lot overgelaten. Ze moesten pre 
senteren wat ze zelf hadden bedacht, de docent 
coachte:' 

Toes ziet graag een andere houding: een 
kennis overdragende docent met gezag en auto 
riteit. Het zwaartepunt van de les mag daarbij 
niet liggen op het "kaal kijken naar een film 
beeld". Niet dat Toes tegen het gebruik van beel 
den is, maar het gevaar bestaat dat je er te ver 
in meegaat. ,,Het is in om de ogen te kietelen. 
Alles wordt 'verschermd'. Leerlingen worden 
daar niet wijzer van. Tablets werken alleen maar 
verstrooiend. 

Het gaat erom dat de docent de lesstof in een 
kader plaatst. Pas dan krijgt het diepte. Een film 
beeld of een boek is in principe net zo dom als 
de kijker of lezer. Het gaat om de duiding:' 

Met name de laagopgeleiden zouden de dupe 
van reformpedagogisch onderwijs zijn. ,,'School' 

betekenis zijn voor de gemeenschap en voor de 
kerk ook zo gewaardeerd?" 

De Wartburg-voorzitter is bang dat er - zoals 
hij het noemt - ,,verweesde generaties worden 
gekweekt". Hij doelt daarmee op het kweken van 
'prinsjes en prinsesjes'. ,,Ouders doen dat vaak 
uit compensatiedrang omdat ze het zelf ontzet 
tend druk hebben. Overigens is dit niet typisch 
iets van nu. Er is niets nieuws onder de zon. Eli 
keek zijn zonen ook nauwelijks zuur aan:' 

Onder-wijzen 
Als het goed is, komt het leerlingen niet zo 

maar aanwaaien. ,,In het onderwijs gaat het om 
trial and error: kinderen moeten van hun fouten 
leren en een stuk discipline meekrijgen." 

Toes vindt het daarom beter dat het aloude 
'rijtjes dreunen' in de klassen weerkeert. ,,Tafels 
uit het hoofd leren en plaatsnamen klassikaal 



"Kennisvergaring kun je maar een periode 
van je leven doen. Wanneer die tijd wordt 
verkwanseld, vernaggel je een generatie" 
RICHARD TOES 

opzeggen. Terug naar het memoriseren. Het 
mag best wat meer onder-wijzen worden:' 

Daaronder verstaat hij dat de docent 
geautoriseerde kennis heeft en overdraagt. 
,,Hij kan de zaak van een fundament voor 
zien, doordat hij zelf door de lesstof heen is 
gegaan en er vanuit zijn ervaring over kan 
vertellen." 

Afkalvend gezag vindt hij een zorgwek 
kende ontwikkeling. ,,Vroeger ging de kudde 
een bepaalde kant op als de dominee of do 
cent het zei. Daar kleefden nadelen aan. We 
hoeven er niet naar terug, want je mag best 
zelf kritisch nadenken, maar er mag wel wat 
meer erkenning van autoriteit en gezag zijn:' 

Toes, die zelf geschiedenisdocent is en nog 
regelmatig lesgeeft, waarschuwt dat leerlin 
gen makkelijk meegaan met de ongeautori 
seerde kennis die op het world wide web is 
te vinden. Hij kan daar praktijkvoorbeelden 
van noemen. ,,Eén van mijn leerlingen, die 

een kerkhistorisch onderwerp beschreef, 
raadde ik aan na te kijken wat Augustinus 
erover zei. De volgende les sprak ik de leer 
ling weer. Hij had op Augustinus gegoogeld 
maar kwam niet verder, omdat Google zei dat 
Hans Augustinus een voormalige Nederland 
se honkbalspeler was ... Ook moet ik denken 
aan een leerling die het had over de belijde 
nis van Ikea ... " 

Conservatief 
'Mijns inziens is er inmiddels voldoende 

met leerlingen geëxperimenteerd. Het wordt 
tijd voor een gezond conservatisme van 
bewezen effectief en identiteitsgebonden 
onderwijs, waarbij de rol van de welspreken 
de docent van groot belang is'. Die zinnen 
schreefToes in het Reformatorisch Dagblad 
naar aanleiding van zijn promotieonderzoek. 
Niet voor niets wordt hij daarom nogal eens 
als 'conservatief' bestempeld. 
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Dat vindt hij niet erg. ,,'Conservatief' is geen 
negatief woord. Het is bewezen dat er in het 
verleden degelijk onderwijs werd gegeven. De 
docent werd goed geschoold en er was een 
besef dat hij een belangrijke taak had in de 
opvoeding." 

Natuurlijk ligt de eerste opvoedingstaak bij 
ouders, daar is Toes het mee eens, maar de rol 
van school en kerk mag niet worden uitgevlakt. 
Er is sprake van een wisselwerking. ,,Ik maak 
me zorgen als de catechese wordt opgeleukt. 
Ook als ouders aan hun kinderen laten door 
schemeren dat ze de catechese niet zo belang 
rijk vinden, waardoor kinderen gaan denken 
dat het iets vrijwilligs is. Ouders moeten 
directiever zijn en tegen hun kinderen zeggen: 
'Je doet het gewoon!' 

In het Spreukenboek worden behoorlijke 
straffen uitgesproken over het balsturige kind. 
Zo doen wij dat niet meer, en dat is goed, maar 
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we mogen niet doorslaan naar de andere kant 
en helemaal niets meer zeggen. Dat is onver 
schilligheid. Sturen en corrigeren moet uit 
liefde gebeuren." 

Daarbij komt dat het de opdracht van de 
Heere is om het de kinderen in te scherpen. ,,Ik 
denk aan Psalm 78. Het Doopformulier zegt het 
ook. Ouders zijn geroepen hun kind te onder 
wijzen en hen daarbij te helpen. Dat betekent: 
kennis overdragen. Inform the head to move the 
heart. Als je het hoofd niet met kennis vult, hoe 
zal het dan met het hart gaan?" 

Mag je het ook omdraaien? Als het hart niet 
wordt geraakt, hoe zal het dan met het hoofd 
gaan? ,Juist, andersom geldt het ook. Er is 
gebed voor de leerling nodig. Ook op dat gebied 
mag je je als school gelukkig prijzen wanneer je 
wijze mensen in dienst hebt:' 

"7 Lees deel 2 op pagina 24 

Over het gevaar van reformpedagogiek "Als kinderen 
alle ruimte krügen, worden ze op den duur diep ongelukkig" 
Reformpedagogiek stamt uit de vroe 
ge twintigste eeuw (met pedagogen 
als Montessori en Freinet> en ken 
merkt zich door kindgerichtheid. Dat 
klinkt mooi, maar er is een gevaar: dit 
wordt zo ver doorgevoerd dat het de 
Leerstof verdringt. 

R eformpedagogen vinden dat 
docenten veel vertrouwen 
moeten stellen in de natuurlijke 
ontwikkeling van kinderen. De 

Lesstof moet aansluiten bij hun wensen. 
'Moeten' is een vies woord. 

Haaks op de Catechismus 
Richard Toes vindt dat het reforma 

torisch onderwijs veel te gemakkelijk 
in deze vorm van pedagogiek is mee 
gegaan ... Als je de geschiedenis van de 
pedagogiek bekijkt. valt op dat er altijd 
al gezocht is naar het hart van het kind. 
Dat is goed. maar aan het eind van de 
negentiende eeuw sloeg dit door. Toen 
vond men dat de individuele vrijheid van 

het kind te veel werd ingeperkt." 
De voortdurende neiging om aan te 

sluiten bij de wensen van het kind, heeft 
volgens Toes oude papieren ... Het gaat 
terug op de gedachte dat kinderen geen 
fouten kunnen maken, dat ze van nature 
goed zijn." 

Dat vindt zijn oorsprong weer in het 
gedachtegoed van filosoof en pedagoog 
Jean-Jacques Rousseau. die driehon 
derd jaar geleden Leefde. 

Zijn ideeën staan haaks op de Hei 
delbergse Catechismus, die stelt dat 
de mens van nature geneigd is God en 
zijn naaste te haten. Christenen weten 
dus dat het anders moet: de mens heeft 
Leiding nodig. 

De eigen wil weerstaan 
Toen de reformpedagogiek in het 

Nederlandse onderwijs werd ingevoerd, 
ging er volgens Toes een wissel om ... Het 
kind werd koning. Men keek niet naar 
wat goed is voor het kind; men vroeg 
alleen wat het wilde. Nog steeds is het 

onderwijs behept met dit soort dingen, 
terwijl we allang weten dat de mens 
nauwelijks op autonomie is ingericht. Je 
kunt niet alles aan het kind overlaten. 
Bisschop Ryle wees er al op. Volgens 
hem komt het er juist op aan dat het te 
genovergestelde gebeurt: to resist self 
will: dat de eigen wil wordt weerstaan." 

Diep ongelukkig 
De eigenzinnigheid van het kind moet 

worden weerstaan, maar hoe dan? .. Door 
de wil van het kind niet vooraf al centraal 
te stellen. Dat is de Les die we kunnen 
Leren van de pedagogiek van vóór de 
negentiende eeuw, die prima functio 
neerde. Elk mens is van nature overgele 
verd aan Lusten. Daarom is het nodig om 
grenzen te stellen en te sturen. 

Als kinderen alle ruimte krijgen, wor 
den ze die grenzeloosheid op den duur 
zat en diep ongelukkig. Dat gebeurt als 
Lessen gevuld zijn met alleen maar Leuke 
dingen. Dat kun je geen school meer 
noemen." 
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