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Wie ben ik?

Dat mag niet
Iedereen verdient kansen en tweede kansen.
Een collega had me gevraagd te participeren in het Europese
project "2nd Chance" en ik hoopte dat het een project zou
worden waarin ik inspiratie op zou doen op het gebied van
tweedekansonderwijs. Met projectdeelnemers uit Zwitserland,
Duitsland, Italië, Polen en Nederland leek er in ieder geval
ruim voldoende internationale inbreng te zijn. Vol
enthousiasme schreef ik bij aanvang van het project in
november 2013 de column "Tweede kans". Nu ruim een jaar
later constateer ik dat ik in dit project een beetje aan de zijlijn
sta. Het gaat namelijk om een TOI-project. TOI staat voor
transfer of innovation en de innovatie in dit project is een
Duits model waarmee mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt via een modulair aanbod en zonder eindexamen
toch een kwalificatie kunnen halen. "The German model" heet
het inmiddels onder de projectdeelnemers en je kunt er van
zeggen wat je wilt maar het model deugt. Het draait om
individuele talentontwikkeling.
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Actuele artikelen op HetKind

Stem van de Leerling, wat wordt ermee
bedoeld? Moet ik nu elke dag met al mijn
leerlingen in gesprek? - Mascha Groenman
‘Ik heb veertien jaar gewacht met iets wat ik
meteen had moeten doen: meelopen met
een leerling’ - Annonay Anderssson
Recensie ‘Opvoeders en Huttenbouwers’
(Kiind.nl): ‘Over responsief ouderschap had
ik eerder willen lezen’ - Jacob-Jan Voerman

De innovatie moet getransfereerd worden naar Zwitserland,
vandaar ook dat maar liefst 6 van de 11 partners in dit project
uit Zwitserland komen. Na drie bijeenkomsten zie ik dat die 6
projectpartners vooral met elkaar in de clinch liggen over de
uitvoerbaarheid van het project. Als Nederlandse
projectpartner heb ik vooral een adviserende rol.
"Dat mag niet" is in het Nederlands onderwijslandschap een
veelgehoorde kreet. Met een mooi woord noem je dat externe
attributie. We doen iets niet omdat we denken dat het van
iemand anders niet mag. Zeg maar het tegenovergestelde

De rem en het gaspedaal: de dynamiek
rondom onderwijsontwikkeling en de politiek
als rij-instructeur? - Gert Jan Kleinpaste
Opvoeddiscussie: ‘Wie zoet is krijgt lekkers,
wie stout is de roe’ - Sanne Bosmans

Anmelden

van ondernemendheid, nog zo'n mooi woord dat je de laatste
tijd vaak hoort.
Dat mag niet.
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Ook in Zwitserland roepen ze dat. Gisteren waren een aantal
projectpartners bijeen in Berlijn en daar was ik getuige van
een discussie tussen een afgevaardigde uit het kanton Ticino
die beweerde dat het model slechts gedeeltelijk ingevoerd kon
worden en een afgevaardigde van een landelijke organisatie
die met de wettekst in zijn hand liet zien dat men op regionaal
niveau wel degelijk verantwoordelijkheid kan nemen iets te
veranderen.
De eerlijkheid gebied te zeggen dat ik de projectinhoud van te
voren niet voldoende had bestudeerd. Als ik dat had gedaan
was ik wellicht helemaal niet in dit project gestapt, maar ik
kan nu gelukkig toch zeggen dat ik iets moois heb geleerd in
dit project. Iets dat ik misschien al wist, maar iets waar ik
gisteren in dat achteraflokaal in het voormalige Oost-Berlijn
weer eens ten volle mee werd geconfronteerd.
Verbeteringen in het onderwijs moeten komen van mensen
die werken in het onderwijs en echte verbeteringen komen
alleen als mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen
handelen.
Wet- en regelgeving moeten er zijn, maar soms moet je een
beetje burgerlijk ongehoorzaam willen zijn. Daarbij, mensen
mogen vaak meer dan dat ze denken dat ze mogen. In die
overtuiging probeer ik mijn bijdrage te leveren in dit ene
project, maar vooral ook in eigen land. Omdat ook het
Nederlands onderwijs- en kwalificatiesysteem flexibeler zou
kunnen zijn voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Omdat ook het Nederlands onderwijs- en kwalificatiesysteem
flexibeler zou kunnen zijn voor mensen die hun eerste kans
verprutst hebben.

Want iedereen verdient kansen en tweede kansen.
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Het kantoor
Mijn vader had vijf jaar als
schoolmeester in de Haagse
Moerwijk gewerkt toen hij in
1962 een baan als hoofd
ener lagere school ,
aanvaar...
Wees aardig!
Ik geef mijn leerlingen een
hand als ze terugkomen na
een schoolvakantie. In mijn
wereld zijn mensen namelijk
aardig tegen elkaa...
Tweede kans
“Van Krantenjongen tot
Miljonair” is een boek uit
1926 en het boek zegt dat
als je maar hard genoeg
werkt, lef hebt en
ondernemend bent dat...
Liefde
Uiteindelijk draait alles om
de liefde. Toch? Liefde is
overal en dus ook in het
onderwijs. De kleuterjuffrouw
die met liefde praat ove...
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Tijd dat leerlingen iets te zeggen krijgen
over hun lessen s.trouw.nl/3802938
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Levenslessen
In het onderwijs ben je in de
eerste plaats een opvoeder.
Je draagt immers de
pedagogische
verantwoordelijkheid over
kinderen. Ik ben er v...
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Deze column verscheen ook
op de website
www.dagvandeleerplicht.nl
in de categorie "verhalen
van wethouders". Ik heb

Google-account
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Tussenjaar
Het schooljaar is weer
begonnen. Maar niet voor
iedereen. Steeds meer
jongeren kiezen na het
behalen van hun HAVO- o...
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Dat mag niet
Iedereen verdient kansen en
tweede kansen. Een collega
had me gevraagd te
participeren in het Europese
project "2nd Chance" e...
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Zomervakantie
Mijn column of blog
"zomervakantie" verscheen
vandaag op de website
www.aanvalopschooluitval.nl
van het Ministerie van OC
en W....
Oud-leerlingen
Mijn vader was ruim 35 jaar
directeur van een
basisschool in een klein
dorp en bijna altijd als ik als
kind met hem ...
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