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Ploegen en bouwen
1

In 1973 ging ik pedagogiek studeren. In die tijd kon je nog hardop zeggen dat je daarvoor koos omdat je de 

‘wereld’ wilde veranderen (Verbij 2005). Stiekem koester ik die ambitie nog steeds en daarin sta ik volgens mij 

niet alleen. Ik herken het in de betrokkenheid van leerkrachten, leidsters, hulpverleners, welzijnswerkers - om 

een paar beroepsgroepen te noemen - bij de kinderen en jongeren waar ze mee werken. Hun vitale belang is om 

kinderen zo toe te rusten dat ze later zelfstandig hun plaats in de samenleving kunnen vinden en op hun beurt 

kunnen bijdragen aan die samenleving. Daarom bouwen we aan praktische en wetenschappelijke kennis, aan 

voorzieningen en beleid om deze doelstelling binnen handbereik te brengen. Alle prachtige bouwsels ten spijt, 

in de praktijk ervaren we dat dit werk dikwijls meer een kwestie is van ploegen, in de betekenis van ploeteren. 

Het is vallen en opstaan. De grond bewerken, kijken wat er groeit. De grond weer dichtgooien en opnieuw 

beginnen. Kinderlijke ontwikkeling is ondanks alle kennis die de wetenschap hierover vooral in de twintigste 

eeuw heeft ontwikkeld, nog steeds tamelijk obscuur. Het verloopt zelden lineair en hangt samen met een 

complex van op elkaar inwerkende factoren. Bouwen aan de toekomst van kinderen is dus een pad bezaaid met 

onzekerheden. Daarom ploegen we voort. Dat was altijd al zo.

Afgaande op de ongemeen felle kritiek op opvoeding, onderwijs en zorg is het tegenwoordig meer ploegen dan 

bouwen. In de media valt hierover dagelijks te lezen en te horen. Voorbeelden te over. We noemen de uitval 

uit het onderwijs, de groei van het speciaal onderwijs (zie o.a. brief van de minister OCW PO/ZO/06/31958 

en de bijlagen), de onderwaardering van de cito-scores van allochtone kinderen, het geringe aantal lesuren, 

het gebruik van verouderde lesmethodes, de geringe didactische kwaliteit en vakkennis van leerkrachten, de 

verkokering in de zorg waardoor kinderen tussen wal en schip vallen met alle vreselijke incidenten van dien, 

de verruwing van de omgangsvormen in de publieke ruimte2, niet-opvoedende ouders die er op los scheiden 

en die opvoeding en opvang overlaten aan de school omdat ze zelf zo nodig de hele dag moeten werken. Bij 

deze klaagzang wordt dikwijls vergeten te vermelden dat het in Nederland niet slecht gesteld is met kinderen 

en er veel is bereikt. Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste kinderen in de rijke westerse wereld (Child 

poverty in perspective 2007), hun opleidingsniveau is hoger dan ooit (Takkenberg 2007), ze groeien op in grote 

welvaart, kunnen het bijzonder goed vinden met hun ouders (Jeugd 2003) en krijgen veel aandacht en tijd van 
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hun moeders én hun vaders (Portegijs e.a. 2004, 91-132). De kindgerichte twintigste eeuw heeft ons dus zowel 

mooie als lastige dingen gebracht.3  Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Elke generatie koestert hoge 

verwachtingen van zijn kinderen en spant zich in voor hun toekomst. Maar die aandacht en verwachtingen 

maken ook kritisch op datgene wat niet goed gaat. Freud zei al dat opvoeden naast regeren en genezen een 

onmogelijk beroep is. Daarmee wilde hij zeggen dat opvoeders kinderen niet kunnen beschermen voor enig 

onbehagen dat gepaard gaat met de ingroei in de cultuur. Onvolmaaktheid is dus eigen aan opvoeding. Die 

onvolmaaktheid hangt samen met spanningsverhoudingen, zowel in het ‘wat’ (opvoedingsdoel) als het ‘hoe’ 

(de opvoedingsmiddelen). Deze spanningsverhoudingen - in de pedagogiek heten dat antinomieën - horen 

onlosmakelijk bij opvoeding en onderwijs. Ik sta daar kort bij stil. Het is de opmaat voor mijn verhaal dat via 

deze omweg leidt tot een pedagogische herbronning van de brede school als open leergemeenschap. Ik nodig u 

uit om met mij mee te gaan in deze zoektocht. Daarbij zet ik de volgende stappen. Na de pedagogische opmaat 

ga ik in op het integraal jeugdbeleid, de plaats van de brede school daarbinnen en de maatschappelijke ambities 

die men met de brede school heeft. Vervolgens bespreek ik de drie elementen van het concept brede school als 

open leergemeenschap: haar open karakter, het leren en de gemeenschap. Ik eindig met een overzicht van de 

aandachtsgebieden waar het lectoraat de komende jaren aan werkt. 

Ik bedank Mineke van Essen, Elly Singer en de leden van de kenniskring van het lectoraat Integraal jeugdbeleid voor hun 

commentaar op eerdere versies van deze rede.  

De verruwing in de publieke ruimte noemt Van der Lans treffend ‘huiskamerisering’ (2005, 35-44). In de publieke ruimte gedragen 

we ons alsof we thuis zijn. Oude ongeschreven regels en conventies over hoe wij ons in de publieke ruimte hebben te gedragen 

worden terzijde geschoven. 

De historisch pedagoog  Dekker (2000) laat zien dat de twintigste eeuw niet zozeer begrepen moet worden als de eeuw van het 

kind maar als de kindgerichte eeuw. In de twintigste eeuw zien we de opkomst van de kindgerichte wetenschappen, zoals de 

child psychology, pedagogiek, orthopedagogiek en onderwijskunde. De vestiging van tal van professionele instellingen voor 

ouders en kinderen en in het kielzog daarvan de protoprofessionalisering van ouders (Brinkgreve, Onland & De De Swaan 1979).

1
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Over het ‘wat’ zowel als het ‘hoe’ bestaan in opvoeding en onderwijs antinomieën. ‘Een antinomie is een 

spanningsvolle verhouding tussen twee polen. De spanning moet blijven, beide polen moeten in balans blijven. 

Als de een wordt opgeofferd aan de ander verdwijnt de antinomie en daarmee de opvoeding’ (Meyer 1996, 40). 

Dit behoeft enige uitleg. Daarom geef ik van het opvoedingsdoel en de opvoedingsmiddelen twee voorbeelden 

van antinomieën.

Een centrale antinomie met betrekking tot het opvoedingsdoel is de spanning tussen 

toekomstgerichtheid, het ideaal, enerzijds en het hier-en-nu, de werkelijkheid, anderzijds (Meijer 1996). Er is pas 

sprake van opvoeden en onderwijzen als dit gebeurt met een doel voor ogen. Hoe verschillend de pedagogische 

stromingen het opvoedingsdoel ook definiëren (bijvoorbeeld als persoonsvorming, mondigheid, zelfsturing 

of identiteitsvorming), opvoeding en onderwijs zijn noodzakelijk toekomstgericht. Die toekomstgerichtheid 

is ten eerste van belang voor het kind. Zonder de tussenkomst van volwassenen kan het kind ondanks zijn 

aangeboren ontwikkelingsdrang en nieuwsgierigheid, zijn identiteit niet vormen. En de toekomstgerichtheid 

is in de tweede plaats van belang voor de democratische samenleving zelf (zie bijvoorbeeld Dewey 1923; 

De Winter 2000, 2004). Zij is voor haar voortbestaan aangewezen op opvoeding en onderwijs.4 Immers, door 

opvoeding en onderwijs ontwikkelen kinderen zich tot democratische burgers die hebben geleerd hoe zij 

kunnen bijdragen aan de continuïteit van die samenleving. Identiteit en burgerschap ontwikkelen zich dus 

niet vanzelf als we de natuur haar gang laten gaan, noch kunnen opvoeders dit bewust inschrijven in het 

kind. Identiteit en democratisch burgerschap ontstaan door de interactie van het kind met zijn omgeving 

waarin volwassenen bemiddelen.5 Opvoeden en onderwijzen zijn dus per definitie toekomstgericht, maar 

tegelijkertijd willen we dat kinderen hier-en-nu, in de werkelijkheid van alledag, gelukkig zijn. Als opvoeders 

zich uitsluitend richten op het ideaal dan moet het kind steeds op zijn tenen lopen. Het kind raakt overbelast, 

ontwikkelt zich minder voorspoedig en dat vinden we pedagogisch niet verantwoord. Voor later is het 

wellicht goed om al op de basisschool met huiswerk maken te beginnen; ze leren de tafels uit hun hoofd en 

vakoverstijgende vaardigheden als inzet en discipline. Voor nu is het beter dat het kind de tijd heeft om buiten 

te ravotten met leeftijdgenootjes of met een duim en knuffel op de bank te zitten. 

De tweede antinomie die ik wil noemen, is dat we kinderen de essentiële elementen uit de cultuur 

De pedagogische opmaat
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moeten overdragen. Zodoende leren ze datgene wat nodig is om in de samenleving te functioneren 

(cultuuroverdracht). In die zin is volgens Hannah Arendt (1994) het onderwijs per definitie conservatief. Maar 

onderwijs en opvoeding hebben ook een andere functie: kinderen te leren hoe ze later nieuwe rollen op zich 

durven en kunnen nemen (cultuurtransformatie). Kinderen moeten als het ware leren spelen met datgene wat 

hun door volwassenen is aangereikt. Dat is van wezenlijk belang omdat de rollen in de moderne samenleving 

niet vastliggen. Religie, wereldbeschouwing, sociale structuur, nationaliteit en de groep bieden die zekerheden 

niet meer. De vanzelfsprekendheden zijn ‘vloeibaar’ geworden en elk mens moet zijn ‘eigen levensloop 

ontwerpen’ (Bois-Reymond e.a. 1994).

  

Hoe bereiden we kinderen daar het beste op voor? Deze vraag brengt ons op de twee voorbeelden van 

antinomieën over de opvoedingsmiddelen. De eerste is dat in de opvoeding een balans moet worden gevonden 

tussen steun en controle, of anders gezegd tussen liefde en gezag (Baumrind 1971). Kinderen hebben liefde, 

aandacht en warmte nodig om op te groeien, maar de uitoefening van het gezag is even belangrijk. Scherper 

dan Savater kan ik het niet zeggen: ‘Kinderen in alle windstreken groeien op zoals een klimop tegen een muur 

groeit: met behulp van volwassenen die hun zowel steun als weerstand bieden. Als het kinderen ontbreekt 

aan toezicht, ja aan autoriteit, kunnen zij ontaarden tot iets waarlijks monsterlijks. Autoriteit is iets wezenlijks 

anders dan terreur, maar ze dient wel permanent en gestaag op kinderen te worden uitgeoefend’ (1997, 102).

De exploratiebalans (Bowlby 1971) is ons tweede voorbeeld van een antinomie. Voor kinderen is het 

aan de ene kant van wezenlijk belang dat zij veiligheid en structuur ervaren. Zij moeten zich beschermd weten 

en de hen omringende wereld niet ervaren als chaos. Door de structuur die volwassenen aanbrengen, wordt 

 Zie voor deze wederzijdse relatie tussen het individuele en het sociale ook de opvoedingsfilosofie van Dewey (1923; Logister 

2005). Kinderen vormen zich door te participeren in de wereld van volwassenen. Door mee te doen ontstaan kennis en ervaring 

over de wereld, culturele betekenissen om het preciezer te zeggen. Dewey ziet dus geen verschil tussen de democratische wereld 

en de wereld van de opvoeding. Ze veronderstellen elkaar. De democratie creëert de omgeving waarin het kind kan groeien om 

later als volwassene eraan bij te kunnen dragen.

Mollenhauer (1983) hanteert hiervoor het begrip presentatie: de volwassene presenteert aan het kind de wereld en in die zin is dat 

niet de werkelijke wereld maar de gerepresenteerde wereld. 

4

5
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de wereld in enige mate voorspelbaar. Binnen die veilige en gestructureerde condities is groei mogelijk. Aan de 

andere kant moeten kinderen de ruimte krijgen om nieuwe ontdekkingen te doen. Ze moeten fouten kunnen 

maken, letterlijk hun hoofd kunnen stoten of uit een boom vallen. Zo ontdekken ze hun eigen kracht. Bij te veel 

veiligheid en structuur houden we kinderen nodeloos klein, bij te veel vrijheid laten we ze over aan hun lot. 

Verwaarlozing is het gevolg.  

Elke professional (ik focus op professionals, maar wat ik hier zeg geldt mutatis mutandis voor iedereen 

die opvoedt) die een kind of een groep opvoedt of onderwijst, moet een balans zien te vinden in deze 

spanningsverhoudingen. Wat kan ik vragen van het kind? Loopt het op zijn tenen of ondervraag ik hem? Moet 

ik strenger optreden en grenzen stellen zodat het zijn kracht kan vinden of is het beter te steunen en positief 

te bejegenen? Daar is geen receptenboek voor. Opvoeding en onderwijs zijn een kunst en een kunde. Zeker 

als we ons realiseren dat kinderen ook met een juiste opvoeding kunnen ontsporen of met een verkeerde 

opvoeding goed terecht kunnen komen. Kinderen zijn niet maakbaar. Zij werken zelf mee of tegen aan hun 

eigen opvoeding. Meestal vinden kinderen en hun opvoeders en leerkrachten een weg. In Nederland komt 85% 

van de kinderen op zijn pootjes terecht, soms na een moeilijke periode. Maar om 15% van de kinderen hebben 

we zorgen waarvan 5% langdurig en soms levenslang bescherming nodig heeft (zie o.a. Verhulst & Verheij 2003; 

Van Zeijl e.a. 2005; De jeugd in Nederland, 2005). 
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Deze pedagogische opmaat brengt me bij de vraag: kan het lectoraat Integraal jeugdbeleid - de vensterschool 

als portaal kennis en inzichten opleveren voor integraal jeugdbeleid en de brede school in het bijzonder 

die van betekenis zijn bij het zoeken naar een juiste balans voor deze spanningsverhoudingen? Voordat ik 

overga tot deze vraag introduceer ik eerst kort de begrippen integraal jeugdbeleid en brede school. 

Integraal jeugdbeleid stelt het kind centraal. Door de verkokering tussen onderwijs, justitie, 

volksgezondheid en welzijn, door de vele wet- en regelgevingen, de bemoeienissen van landelijke, 

provinciale en gemeentelijke overheden met kinderen en hun ouders, is het kind zelf en wat het nodig 

heeft voor zijn opgroeien uit het vizier geraakt. Dat inzicht is langzamerhand wijdverbreid. In Operatie 

Jong is hierover uitgebreid gerapporteerd en geadviseerd (Van Eijck 2006). Integraal jeugdbeleid wil deze 

verkokering oplossen door het kind als vertrekpunt te nemen. Twee instrumenten zijn daarbij behulpzaam: 

de ketenbenadering en de afstemming tussen de diverse leefmilieus van kinderen: gezin, school en vrije 

tijd. De ketenbenadering moet ervoor zorgen dat bij kwetsbare overgangen, bijvoorbeeld van de basisschool 

naar het voortgezet onderwijs of bij ontslag na een behandeling door jeugdzorg, de verantwoordelijkheden 

duidelijk zijn belegd, er informatie wordt uitgewisseld en afspraken worden gemaakt over de  intersectorale 

samenwerking. Het doel hiervan is dat kinderen niet tussen wal en schip raken en hun ontwikkeling in een 

doorgaande lijn kunnen voortzetten. De afstemming tussen de drie leefmilieus moet ervoor zorgen dat alle 

inspanningen van de verschillende betrokkenen het kind ten goede komen. Er wordt beter resultaat geboekt 

als zij gezamenlijk en in samenhang optrekken: één kind één plan is daarvan het meest sprekende voorbeeld. 

Ouders, leerkrachten, welzijnswerkers, hulpverleners, en wie er mogelijk nog verder betrokken zijn bij het 

kind, dragen ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid hun steentje bij aan hetzelfde doel. Dat impliceert 

dat er een samenhangend en dekkend aanbod aan voorzieningen en activiteiten voor de jeugd en ouders 

moet zijn. 

De brede school PO (primair onderwijs)6 is een van dé uitvoeringsinstrumenten van integraal 

jeugdbeleid voor 0- tot 12-jarigen. Zij vormt een belangrijke schakel in het totaal van voorzieningen voor de 

Integraal jeugdbeleid en de brede school 

De eerste brede scholen waren PO scholen; de laatste tijd is er een ontwikkeling gaande van brede scholen VO (voortgezet 

onderwijs). Ik beperk me tot brede scholen PO omdat het lectoraat verbonden is aan de PA die uitsluitend opleidt voor het PO.  

6
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jeugd. De brede school is een school die beseft dat zij het alleen niet kan.7 De school heeft schillen nodig van zorg 

en welzijn, sport en cultuur (Dryfoos e.a. 2005). De beschikbaarheid van andere kennis en professionals maakt 

het beter mogelijk te differentiëren in het aanbod (het wat) en de aanpak (het hoe) om aan te kunnen sluiten 

bij de diversiteit aan ontwikkelingsbehoeften van kinderen. Voor alle kinderen een rijk basisaanbod, voor de 

kinderen met extra behoeften verdieping en extra zorg, en voor de talentvolle kinderen verrijking. Voor de ene 

groep veel veiligheid en structuur en weinig exploratiemogelijkheden, voor de andere groep maximale steun en 

weinig controle.

Geen brede school in Nederland is gelijk.8 Brede scholen verschillen in huisvesting, samenstelling 

en ontwikkelingstempo. Brede scholen zijn soms gehuisvest in een multifunctionele accommodatie, maar 

noodzakelijk is dat niet. Wat betreft de samenstelling bestaat de brede school in ieder geval uit basisonderwijs, 

kinderopvang en peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en naschoolse activiteiten en een relatie met een 

zorgnetwerk. Soms zijn er andere voorzieningen aanwezig, zoals een bibliotheek, een sportvereniging, een 

spel- en opvoedwinkel, een consultatiebureau of buurthuis. In de brede school werken dus verschillende 

beroepsgroepen: leerkrachten, welzijnswerkers, activiteitenbegeleiders, leidsters, sociaal verpleegkundigen, 

schoolmaatschappelijk werkers, bibliotheekmedewerkers, sportinstructeurs enzovoort. Deze noemen we in het 

vervolg professionals. De gemeente Groningen heeft de langste traditie met wat daar vensterscholen heet.9 De 

eerste vensterschool startte in 1995 en de eerste resultaten zijn geëvalueerd (zie o.a. Van der Vegt & Studulski e.a. 

2004).10  Daar is de projectfase al een aantal jaren afgesloten. In andere gemeentes is het brede-schoolbeleid nog in 

de planvormingfase. In 2005 werden er in Nederland ongeveer 600 brede scholen geteld en werd bij 62 % van de 

gemeenten brede-schoolbeleid gevonden (Oberon 2005). Ongeveer tweederde van de brede scholen bevindt zich 

in achterstandswijken en de grote steden. Recent zien we op het platteland initiatieven voor de oprichting van 

brede scholen. 

Deze uitspraak werd opgetekend tijdens een werkbezoek aan extended schools in Yorkshire.

De brede school staat onder verschillende namen bekend: bijvoorbeeld vensterschool, spilcentrum, forumschool, open wijkschool.

Daarom is het niet toevallig dat de Hanzehogeschool Groningen met steun van de gemeente Groningen dit lectoraat in het leven 

heeft geroepen.  

Er is een aantal studies verricht naar de opbrengsten van de vensterscholen in Groningen (Van der Vegt & Studulski e.a. 2004; 

Tops & Weterings 1998) en er zijn drie dissertaties verschenen (Kruiter 2002; Ten Bruggecate 2005; Walrecht 2006). 

De uitwerking van de motie Hamer (2006) moet voorzien in kinderopvang van kwaliteit en een voor- en vroegschoolsbeleid voor 

kinderen in achterstandssituaties.

7

8

9

10

11
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De brede school is ‘hip’. Als het aan de lokale en landelijke overheid ligt, wordt de brede school een 

algemene wijkvoorziening voor alle 0- tot 12-jarigen in Nederland (Van Eijck 2006; Coalitieakkoord 2007). 

De basisschool zoals we die nu kennen, moet in snel tempo worden omgevormd tot de brede school zoals 

die nu al in veel steden is gerealiseerd. Van der Grinten en Studulski (2007) constateren dat de pioniers- en 

projectfase voorbij is. De tijd is rijp om vanuit een langetermijnperspectief de brede school om te bouwen 

tot een ‘structurele innovatie’ (ibidem, 9). Er zijn verschillende maatschappelijke redenen waarom we ons 

zo inspannen voor de brede school. Ik noem er vijf.

In de eerste plaats neemt de druk op het onderwijs om goed te presteren de komende tijd alleen 

maar toe. Nederland heeft de Lissabon doelstelling onderschreven waarin is vastgelegd dat in 2011 50% 

van de beroepsbevolking bestaat uit HBO- of WO-opgeleiden. Dit percentage ligt nu op 33%. Een groei 

van 17% acht de HBO-raad niet realistisch, maar een streefcijfer van 40% is een haalbare ambitie (HBO-

raad 2006). Dat kan alleen maar als zoveel mogelijk kinderen zo weinig mogelijk leerachterstanden hebben 

en in groep acht hoge eind-citoscores halen. Dat verhoogt weer de druk op de voorschoolse opvoeding. 

Als kinderen van ouders met een lage sociaaleconomische status en/of allochtone afkomst al met een 

taalachterstand de basisschool inkomen dan kunnen zij hun leerachterstand - zo is de voorspelling  - amper 

inhalen.11 De brede school moet dus de onderwijskansen van alle kinderen vergroten.

In de tweede plaats zitten er als gevolg van de wet op de leerlinggebonden financiering - het 

zogenaamde rugzakje - steeds meer kinderen met een beperking in het reguliere basisonderwijs. Dit aantal 

zal alleen maar toenemen als de zorgplicht in 2010 wordt ingevoerd. Schoolbesturen krijgen dan de plicht 

om op verzoek van ouders voor elke leerling met een beperking een gepast onderwijszorgarrangement 

aan te bieden (Uitwerkingsnotitie 2006; Kloprogge & Greven 2006). De brede school zal dus een plaats 

moeten zijn voor kinderen met beperkingen. In de derde plaats heeft de school expliciet een pedagogische 

opdracht (Wardekker, Biesta & Miedema 1998). De school moet een plek zijn waar kinderen naast hun 

leervermogen, hun sociale competenties en moreel gedrag ontwikkelen. Dat is broodnodig gezien de 

afname van de sociale cohesie in de gefragmenteerde en pluriforme samenleving. De school had altijd al 

een opvoedende taak, was het niet expliciet dan toch zeker impliciet in het verborgen leerplan. Nu wordt 

deze opdracht expliciet aan de school gesteld en deze claim geldt dus ook de brede school. Ten vierde 

zijn schoolbesturen verplicht om met ingang van 1 augustus 2007 op verzoek van ouders te voorzien 
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in een dagarrangement (de zogenaamde motie Aartsen/Bos), zodat kinderen van tweeverdieners voor en 

na schooltijd opgevangen kunnen worden. Brede scholen zullen moeten voorzien in dagarrangementen. Tot 

slot zijn gemeentes als gevolg van de invoering van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning onder 

meer verantwoordelijk voor preventie en vroegsignalering en een dekkende zorgstructuur. De kinderopvang, 

peuterspeelzalen en later de basisschool spelen hierin een belangrijke rol. Ze zijn de vindplaatsen voor het 

signaleren dat kinderen extra zorg behoeven. Ze zullen ervoor moeten zorgen dat kinderen de zorg ontvangen 

die ze nodig hebben. Bovendien spelen ze als eerste lijnsvoorziening een preventieve rol. Dat vraagt van de 

brede school dat ze haar plaats en rol in de keten van onderwijszorg neemt. 
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Elke school, breed of niet, moet een eigentijdse balans zien te vinden in de klassieke pedagogische 

antinomieën (bijvoorbeeld de balans tussen ideaal en werkelijkheid of tussen steun en controle). Tegelijkertijd 

moet ze een antwoord vinden op de maatschappelijke druk van hoog presteren en achterstandsbestrijding, 

het realiseren van passend onderwijs, de pedagogische opdracht, dagarrangementen en een dekkende en 

adequate zorgstructuur. Is de brede school als uitvoeringsinstrument van integraal jeugdbeleid daartoe beter 

in staat? Hoe zou ze er dan uit moeten en kunnen zien? Welke mogelijkheden en grenzen heeft ze? Voor 

een antwoord op deze vragen ga ik op zoek naar een pedagogisch concept voor de brede school. Dat doe ik 

langs twee lijnen. In de eerste plaats ga ik op zoek naar algemeen werkzame factoren in plaats van naar evidence 

based programma’s. In de jeugdzorg is bekend dat algemene ‘what works principes’ van groot belang zijn 

voor het succes van een interventie. Daarbij moet gedacht worden aan principes als het tot stand brengen 

van een relatie, het vinden van een goede aansluiting bij de motivatie van de cliënt en van de interventie 

bij de hulpvraag, een planmatige uitvoering en voldoende professionaliteit van de hulpverlener (zie www.

jeugdinterventies.nl; Van Yperen 2003). Mijn veronderstelling is dat dit in de brede school niet anders is. Als 

er evidence based programma’s zijn, dan moeten deze zeker worden gebruikt. We moeten datgene doen wat 

succesvol is gebleken. Maar als twintig procent - ik doe een grove schatting - van wat professionals de hele 

dag doen bestaat uit evidence based programma’s, dan lijkt me dat al veel. Het werken vanuit algemeen 

werkzame factoren lijkt realistischer en beter aan te sluiten bij dat wat het hart van een pedagogische 

professional roert: kinderen leren wat van waarde is op een waardevolle manier. De tien algemeen werkzame 

factoren die ik hieronder behandel, zijn echter niet exclusief voor de brede school. Ze werken ook in andere 

pedagogische situaties. Daarom werk ik een tweede lijn uit. De verkenning van mijn ideale brede school: 

de brede school als open leergemeenschap. Het concept open leergemeenschap bestaat uit drie constituerende 

elementen: open, leren en gemeenschap. Ik schets op hoofdlijnen de algemeen werkzame factoren van deze 

drie bestanddelen. Ik beperk me tot de pedagogische vragen van het ‘wat’ en het ‘hoe’ en laat organisatie- en 

besturingsvraagstukken buiten beschouwing. Die vragen om een uitvoeriger analyse dan in deze bijdrage kan 

gebeuren. We gaan wel in op de context waarin de brede school haar opdracht moet realiseren. Ik bespreek 

de werkzame factoren van de brede school als open leergemeenschap van buiten naar binnen. We verkennen 

De brede school als open leergemeenschap
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eerst de omgeving en komen steeds dieper in het hart van de brede school. Daarbij maak ik gebruik van 

(inter)nationale literatuur over de brede school en van mijn observaties in het veld, die ik heb opgedaan tijdens 

de veldverkenning waarmee ik sinds mijn aantreden als lector ben begonnen.12 

De eerst werkzame factor is een wat sociaaleconomische samenstelling betreft gemengde brede-schoolbevolking. In 

Nederland zijn er kansenscholen en niet-kansenscholen. Op kansenscholen, die vooral in de arme wijken 

zijn te vinden, zitten relatief veel kansarme kinderen. Kansenscholen krijgen extra middelen om kansarme 

kinderen extra steun (zogenaamde gewichtenregeling) te geven. Toch wijst onderzoek bij voortduring 

uit dat deze interventies weinig zoden aan de dijk zetten (Paulle 2005). Sinds het inmiddels klassieke 

Coleman rapport uit 1966 weten we al dat kansarme kinderen beter presteren op scholen met een gemengde 

schoolbevolking. Kinderen leren namelijk niet alleen van volwassenen, maar ook van elkaar. Om vooruit te 

komen is een gemengde schoolbevolking een essentiële voorwaarde, juist voor kinderen met minder kansen 

en mogelijkheden. De kansarme kinderen trekken zich op aan de betere, er worden hogere eisen aan hen 

gesteld en de meeste kinderen sluiten zich aan bij het niveau van de groep. De brede school zelf kan dit politiek 

beladen probleem niet oplossen, maar het vormt wel de sociale context waarbinnen de brede school moet 

werken. Ik wil daarmee zeggen dat we van brede scholen met veel kansarme kinderen niet de oplossing mogen 

verwachten van het maatschappelijke probleem van sociale segregatie in rijk en arm en zwart en wit. Daarvoor 

zijn gedurfde politieke interventies nodig die raken aan de wettelijke vrijheid van onderwijs (Paulle 2006). Als 

achterstandsbestrijding en sociale cohesie belangrijke maatschappelijke vraagstukken zijn, dan moeten we dat 

vraagstuk bij het begin aanpakken, dat wil zeggen bij de samenstelling van de brede-schoolbevolking. 40% 

kansenkinderen op een school is de kritische grens (Paulle 2006).13 Anders blijft het dweilen met de kraan open. 

Om die reden is het dan ook volstrekt niet wenselijk om een verplichte voorschool in het leven te roepen voor 

kinderen met taalachterstanden. Dan begint de sociale segregatie op nog jongere leeftijd. Kinderopvang met een 

hoogwaardige pedagogische kwaliteit als basisvoorziening voor alle kinderen biedt betere vooruitzichten op 

ontwikkeling en sociale cohesie (zie ook Tonkens 7 maart 2007 Volkskrant). 

Omdat de sociaaleconomische context verschilt, bestaat dé brede school niet. De doelstellingen van 

afzonderlijke brede scholen moeten zijn gerelateerd aan de vraagstukken die in de wijk spelen. De problemen 

Het open karakter van de brede school
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in Groningse achterstandswijken als de Hoogte, de Oosterparkwijk of de Indische buurt vragen om een 

andere oplossing van de spanning tussen bijvoorbeeld toekomst en werkelijkheid en steun en controle dan de 

vensterschool in de Weijert Zuid. Armoede wordt in die eerstgenoemde wijken generaties lang doorgegeven. 

Daardoor is een cultuur van armoede ontstaan die moeilijk te doorbreken valt (zie bijv. Te Grotenhuis 1993). 

Bouwen gaat hier in heel kleine stapjes en het werk van professionals bestaat vooral uit ploegen, zeker als de 

samenstelling van de schoolbevolking niet verandert. De brede school moet dus een open karakter hebben. In 

de zin van openheid naar de wijk, de problemen en kansen die daar liggen en de flexibiliteit om daarop in te 

kunnen spelen. Dit is de tweede algemeen werkzame factor.  

De brede school moet ook open staan voor kinderen met beperkingen. Vanwege de ambitie van passend 

onderwijs moet ze een leergemeenschap zijn voor alle kinderen in de buurt, ook voor kinderen met gedrags- of 

psychiatrische problemen, met licht verstandelijke of fysieke beperkingen. Op een aantal plaatsen zien we de 

eerste experimenten met de integratie van kinderen met beperkingen in een reguliere brede school. Dat soort 

samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs begint langzamerhand te ontstaan, mede geïnspireerd 

door voorbeelden uit Scandinavië, België en de Verenigde Staten waar inclusief onderwijs verder is ontwikkeld. 

De vensterschool Stadspark geeft onderdak aan twee groepen van de Van Lieflandschool, een school voor 

zeer moeilijk lerende kinderen bij hen in de buurt. In de Oosterpoort, een wijk in Groningen, woont naast de 

Borgmanschool een jongen in een rolstoel. ’s Ochtends gaat hij naar een speciale school, de andere dagdelen 

gaat hij met de kinderen uit zijn buurt naar de Borgmanschool. In beide gevallen vraagt het om aanpassingen 

maar iedereen ervaart het als een verrijking. De derde algemeen werkzame factor is de erkenning dat de 

openheid van de gemeenschap wel grenzen heeft (zie Waslander & Glebbeek 2006), hoe adequaat en adaptief er 

ook wordt gewerkt. Er zijn situaties voorstelbaar waarin kinderen in de brede school niet meer gedijen. Ik geef 

De veldverkenning bestaat uit bezoeken aan vensterscholen, gesprekken met locatiemanagers, schooldirecteuren, professionals 

en management van de jeugdgezondheidszorg, de kinderopvang, de peuterspeelzalen, beleidsambtenaren integraal jeugdbeleid, 

Bureau Jeugdzorg Groningen, de Basegroep zorg voor jeugd, het CMO, het procesmanagement jeugdzorg van de provincie 

Groningen, brede scholen in Assen en Hoogezand/Sappemeer. 

Paulle (2006) pleit voor dubbele wachtlijsten. Dit principe wordt experimenteel op beperkte schaal toegepast in een aantal grote 

gemeentes met wijken met veel achterstandenproblematiek. Met de dubbele wachtlijsten wordt de toegang van leerlingen tot 

scholen geregeld. Dat beperkt de keuzevrijheid van ouders.

12

13
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een voorbeeld van een kind met ernstige verstandelijke beperkingen, maar het had ook kunnen gaan om een 

kind met ernstig agressief gedrag. In Connecticut waar inclusief onderwijs extreem is doorgevoerd, werd tijdens 

een werkbezoek de schade opgetekend die kinderen met ernstige beperkingen in een gemeenschap zonder 

grenzen kunnen oplopen, zoals het zwaar verstandelijk en lichamelijk beperkte jongetje waar alles aan voorbij 

gaat. Wezenloos staart hij voor zich uit of bonkt met zijn hoofd op tafel. Kinderen met dit soort beperkingen 

zijn in een meer beschermde en specialistische omgeving die hen op hun niveau weet uit te dagen beter af. De 

drie P’s uit de School Inclusie Meter van Franke (z.j.) kunnen worden gebruikt om te bepalen of kinderen nog 

profiteren van een reguliere setting. De eerste P staat voor Partner. Is er sprake van een sociale band tussen 

het kind en zijn medeleerlingen? Vervolgens gaat het om Progressie. Ontwikkelt het kind zich nog binnen de 

bestaande setting en als er geen vooruitgang is in relatie tot de CITO-ontwikkelingslijnen dan op zijn minst met 

zichzelf? De derde P staat voor Present en behelst de vraag of het kind fysiek aanwezig is in de klas of dat het 

kind in een kamertje alleen wordt opgevangen. Er zullen altijd kinderen zijn die vanwege ernstige beperkingen 

doorverwezen moeten worden naar een specialistisch onderwijszorgarrangement. Daarom is het van belang 

dat er een dekkende zorgstructuur wordt ontwikkeld. De nieuw in te stellen Centra voor Jeugd en Gezin als 

front office met de zorgadviesteams (ZAT’s) als back office kunnen mogelijk de schakel vormen tussen reguliere 

settingen als de brede school en specialistische settingen (Coalitieakkoord 2007; Van Eijck 2006; Gezinsbeleid 

2006). Dit moeten geen nieuwe bureaucratische instellingen worden of nieuwe voorzieningen naast de al 

bestaande. We doen pas iets nieuws als het in de plaats komt van iets bestaands. Er is al drukte genoeg.



1717

Na de verkenning van het open karakter trekken we meer naar binnen: naar de laag van het pedagogisch klimaat, 

de vierde algemeen werkzame factor. Een goed pedagogisch klimaat vormt een noodzakelijke, zij het niet 

voldoende voorwaarde voor ontwikkeling. De meeste brede scholen beginnen daarom bij de start met de 

aanpak hiervan. Deze regels gelden voor alle professionals en alle kinderen in de brede school: in en buiten de 

klas, binnen en buiten, in en buiten schooltijd, in de opvang en in de school. Zo investeerden de professionals 

in de Groningse vensterscholen veel tijd en energie in het gezamenlijk vaststellen van gedragsregels en 

omgangsvormen, en protocollen over wat te doen bij regelovertredend gedrag als pesten, agressie of seksuele 

intimidatie. Ze bieden kinderen veiligheid en structuur en professionals een legitimeringbasis voor het 

handelen. Soms wordt gebruik gemaakt van schoolbrede programma’s, zoals de vreedzame school of leefstijl. 

Veiligheid en structuur zijn echter niet voldoende. De exploratiebalans die we eerder bij de antinomieën 

aan de orde stelden, vraagt ook om een klimaat waarin kinderen worden uitgedaagd om nieuwe terreinen 

te verkennen. Het gaat om ‘meer dan veiligheid’ (Boutellier 2005). Vitaliteit is evenzeer belangrijk. Voor het 

kind zelf en voor de samenleving die weinig heeft aan volwassenen die niet geleerd hebben voor zichzelf te 

denken en verantwoordelijkheid te nemen. Dit is lastig want de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van 

de kinderen ligt bij de brede school en veiligheid is heden ten dage een hot issue. Soms zie je de uitwassen 

van een te grote nadruk op veiligheid: kinderen mogen niets meer zonder het toezicht van volwassenen, hoge 

ijzeren hekken staan rond het plein. In Denemarken zijn er mooie voorbeelden van de vrijheden die kinderen in 

de Skole genieten om zonder tussenkomst van volwassenen de wereld te ervaren en te ontdekken en zelf hun 

conflicten op te lossen (zie ook Timmerhuis e.a. 2007). Dat kunnen kinderen heel goed. Conflicten worden soms 

zelfs groter dankzij de tussenkomst van volwassenen (Singer & De Haan 2007).  

In een veilig en uitdagend pedagogisch klimaat kunnen kinderen een positieve identiteit ontwikkelen. Het 

ervaren van een positieve identiteit is een voorwaarde voor leren en is daarmee de vijfde algemeen werkzame 

factor. Positieve identiteit ontstaat wanneer er aandacht is voor de vier psychologische basisbehoeften van 

kinderen (Minnaert 2005). Het eerste is het verlangen naar competentie (ik kan iets). Competentiegevoel 

ontstaat als het kind voldoende wordt uitgedaagd iets nieuws onder de knie te krijgen zonder dat het wordt 

overvraagd. Om met Vygotsky te spreken als aangesloten wordt bij de zone van de naaste ontwikkeling. 

Leren in de brede school
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De tweede basisbehoefte is het verlangen naar autonomie (ik doe er toe, mag er zijn). Dat is niet hetzelfde als 

jezelf genoeg zijn of jezelf af kunnen zonderen. Integendeel, het gevoel van autonomie ontstaat als het kind door 

de ander (h)erkend wordt in zijn anders-zijn (Sennett 2003, 124-129). Positieve identiteit ontstaat in de derde 

plaats als het verlangen naar relatie wordt beantwoord: ik hoor erbij, maak deel uit van de gemeenschap. Het 

ervaren van binding is misschien wel het meest fundamenteel. Zonder relatie kan het kind zich niet ontwikkelen.

De vierde basisbehoefte is het verlangen naar engagement en bestaat uit de ervaring dat wat ik doe zinvol is 

voor mij. Alle professionals in de brede school moeten gericht zijn op de erkenning van deze psychologische 

basisbehoeften.  

Het open karakter van de brede school, het pedagogisch klimaat en de aandacht voor competentie, autonomie, 

relatie en engagement constitueren een omgeving waarin kinderen een positieve identiteit kunnen ontwikkelen. 

Daarmee is de vraag naar de inhoud van het aanbod nog niet beantwoord: wat is waardevol om over te dragen 

en wat is daarbij de verhouding tussen wat we van kinderen vragen met het oog op de toekomst en het hier-en-

nu? De brede school als open leergemeenschap heeft een ‘rijk ervaringsaanbod’ (Dieleman & Van der Lans 1999) 

waarin een dynamisch evenwicht bestaat tussen a) cognitief, sociaal en moreel leren; b) zinvol en betekenisvol leren; c) 

leren en ontspannen. Dat is de zesde algemeen werkzame factor. Het zoeken van een juiste balans in deze drie 

spanningsverhoudingen geldt voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. De accenten zullen bij kinderen tot 6 jaar en 
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van 6 jaar en ouder anders moeten worden gelegd. Ontwikkelen heeft bij jonge kinderen vooral het karakter 

van spelen. We lichten deze drie punten toe. 

De brede school moet een evenwichtig aanbod in cognitief, sociaal en moreel leren ontwikkelen. Leren, 

schrijven Leeman en Wardekker (2004, 20),  is namelijk een werkwoord dat niet duidt op één specifieke 

activiteit. Het gaat van informatieoverdracht aan de ene kant tot reflecteren op wat je van waarde vindt aan 

de andere kant van het spectrum. Kinderen zijn met hun vijfde jaar leerplichtig. Vanaf die leeftijd volgen ze 

het educatieve kernprogramma, zoals is vastgelegd in de Wet op het Primair Onderwijs. Het is de body of 

knowledge, de canon zo u wilt, die binnen het bereik van zoveel mogelijk leerlingen moet komen. De een gaat 

dat makkelijker af dan de ander. Daarom is een verdiepings- en verrijkingsaanbod noodzakelijk. Alle expertise 

die in brede scholen aanwezig is, moet worden gebruikt om die differentiatie te realiseren (Emmelot e.a. 2006). 

Onderwijsresultaten zijn in onze samenleving nog altijd de belangrijkste toegangspoort tot maatschappelijk 

succes (Onderwijsraad 2005; Karsten & Sleegers 2005). De kansen hierop moeten we kinderen optimaal 

bieden. Daarom neemt het onderwijs in de brede school de belangrijkste plaats in. Leerkrachten vragen 

de andere professionals om vanuit hun deskundigheid daar aan bij te dragen. Dit is echt anders dan in de 

basisschool waar leerkrachten alleen de steun inroepen van deskundigen van buiten, die meestal werkzaam 

zijn bij schooladviesdiensten. 
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Naast cognitief leren, is er plaats voor sociaal en moreel leren. Door mee te doen aan 

voorgestructureerde activiteiten leren kinderen moreel en sociaal gedrag. Kinderen willen dat ook leren. 

Ze hechten er veel belang aan erbij te horen en ontwikkelen al snel morele oordelen over zichzelf, elkaar en 

volwassenen. Belangrijker dan kennis over emoties, sociaal wenselijk gedrag en waarden en normen, is het 

zichtbare gedrag, het moreel en sociaal handelen zelf. Daarvoor zijn diverse sociale vaardigheidsprogramma’s 

en -trainingen. Mijn ervaring als ouder en met de sociale vaardigheidstrainingen voor leerlingen met 

gedragsstoornissen en psychiatrische problemen in het speciaal onderwijs is dat kinderen dit soort programma’s 

weinig betekenisvol vinden. Het is het zoveelste vak. Bovendien zijn de effecten ervan gering (zie bijv. Bijstra & 

Nienhuis 2004). Het is effectiever en leuker om gebruik te maken van de ervaringen die kinderen gedurende de 

dag opdoen. Die levende ervaringen vormen het materiaal om samen te praten en te denken over wat goed en 

kwaad is, hoe het weer goed te maken na een ruzie, je te verplaatsen in de gevoelens en overtuigingen van de 

ander of deze bij jezelf te onderzoeken.

 In de tweede plaats moet er een balans zijn tussen zinvol en betekenisvol leren (Hooiveld, Kuis & De 

Munnik 2004). Zinvol is datgene wat vanwege de cultuuroverdracht noodzakelijk is om te leren. Maar wat voor 

een leerkracht zinvol is, foutloos spellen bijvoorbeeld, is voor veel kinderen niet betekenisvol. Ze vervelen zich, 

gaan zich misdragen in de klas, spijbelen en proberen al calculerend de eindstreep te halen. Om te leren moet 

de taak als betekenisvol worden ervaren; dat brengt betrokkenheid tot stand en stimuleert de motivatie. Dan 

ontstaat wat we tegenwoordig noemen de flow. In het onderwijs zouden we dus de initiële nieuwsgierigheid 

van kinderen, hun verbeeldingskracht moeten zien te behouden en te prikkelen.14 Culturele betekenissen maak 

je je eigen niet door consumptie maar door deelname aan de cultuur. 

 De brede school moet ten derde een evenwicht realiseren tussen leren en ontspannen. Kinderen verblijven 

de hele dag op de brede school; ze gaan er naar school en ze brengen er hun vrije tijd door. De uitdaging is een 

samenhangend binnen- en buitenschools aanbod te ontwikkelen dat rekening houdt met het wettelijk verplicht 

aantal lesuren en de behoefte aan ontspanning. In de ideale brede school zijn de schooltijden niet langer heilig. 

In het interdisciplinaire onderzoeksproject Talentenkracht (Benthem e.a. 2006) onderzoeken wetenschappers uit verschillende 

disciplines (bijv. wiskunde, ontwikkelingspsychologie, biologie) de initiële nieuwsgierigheid van kinderen tot 5 jaar: hoe 

ontdekken zij hun omringende wereld? Het doel van het project is om beter te weten hoe we die ‘sprankelkracht’ in opvoeding en 

onderwijs vast kunnen houden. 

14
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Het bioritme van kinderen zou meer dan nu het uitgangspunt moeten zijn voor de dagindeling (zie bijv. 

Schreuder 2007). Naast de tijd voor formeel leren is er overdag ruimte voor informeel leren, om te ravotten en 

te lummelen of een dutje te doen. Om tussen de middag te sporten, muziek te maken, een instrument te leren 

bespelen, een maaltijd te koken of voor oudere buurtbewoners een boodschap te doen. Er is een rijk aanbod 

aan buitenschoolse activiteiten, waarin voor elk wat wils is te vinden. De drietrapsraket die in de Groningse 

vensterscholen wordt gehanteerd, is als good practice overgenomen. Kinderen snuffelen eerst aan verschillende 

activiteiten zoals sport en bewegen, kunst en cultuur, dans, muziek, theater, ICT, natuur en techniek, ontdekken, 

koken en voeding. Als ze het leuk vinden krijgen ze de kans om zich verder te verdiepen en ten slotte kunnen 

ze besluiten lid te worden van een vereniging. Zo krijgen kinderen de kans hun talenten te ontdekken en te 

ontwikkelen. 

Dit pakket van eisen staat of valt met professionals die de ‘pedagogische steen der wijzen’ bezitten (Van Essen 

2006). De pedagogische steen der wijzen is de zevende werkzame factor. Deze steen bestaat uit drie vlakken. 

De eerste is pedagogische betrokkenheid bij de kinderen en hun ouders; deze herkennen we in professionals 
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die een veilig en uitdagend pedagogisch klimaat weten te realiseren en tegemoet komen aan de verlangens 

naar competentie, autonomie, relatie en engagement. Het tweede vlak bestaat uit didactische kwaliteiten. Voor 

de diverse beroepsgroepen in de brede school pakt dit verschillend uit. Ik beperk me tot de leerkrachten in de 

brede school. Van leerkrachten weten we bijvoorbeeld dat niet de methodes, maar vooral effectieve instructie 

bevorderlijk is voor de leerprestaties van kinderen (Deinum 2000, 122; Marzano 2003). In de brede school 

als open leergemeenschap zijn de leerkrachten dus kundige instructeurs die kunnen differentiëren. Adaptief 

werken is alleen mogelijk als leerkrachten kunnen spelen met de leerstof. Dat impliceert dat leerkrachten 

moeten beschikken over algemene kennis en over vakkennis. Kennis is het derde element van de pedagogische 

steen der wijzen. 

We bespraken de algemeen werkzame factoren van het open karakter en het leren en ontwikkelen in de 

brede school als open leergemeenschap. De goede verstaander heeft vast al bedacht dat de algemeen 

werkzame factoren die we tot nu toe hebben benoemd, niet exclusief zijn voor de brede school. Kwalitatief 

goede basisscholen kunnen ook een open karakter realiseren, een goed pedagogisch klimaat en een rijk 

ervaringsaanbod als zij gedragen worden door begenadigde leerkrachten. Voor brede scholen, waarin 

onderwijs, zorg en welzijn aanwezig zijn, ligt het wel meer binnen handbereik. Maar de gemeenschap is het 

element dat verschil maakt tussen een basisschool en een brede school. In de gemeenschap van de brede school 

worden alle aanwezige krachten benut om samen de pedagogische doelstellingen te bereiken. De gemeenschap 

bestaat uit leiders en professionals die de samenwerking zoeken met kinderen en ouders. Op de algemeen 

werkzame factoren die hierin werkzaam zijn, gaan we nu in. 

De achtste werkzame factor is leiderschap. De brede school kan niet zonder een moreel en visionair 

leider die samen met een klein enthousiast team de balans weet te vinden tussen de hoge ambities van de brede 

school en het bieden van maximale steun bij de realisering ervan. Dat wil zeggen dat van leiders wordt gevraagd 

dat zij de professionals optimaal ondersteunen en faciliteren bij de uitvoering van de hoge doelstellingen uit 

de langetermijnplannen waarvan men de waarde (h)erkent. Fullan (2005) spreekt in deze van een moreel doel. 

In geen enkele brede school zullen conflicten en spanningen uitblijven; dat hoort bij moeilijke veranderingen 

en vitale gemeenschappen. Dat vraagt van leiders dat ze conflicten (h)erkennen als noodzakelijk voor de 

De brede school als gemeenschap
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binding en tegenbinding in de gemeenschap (Schuyt 2005, 113 e.v.). Schuyt beargumenteert dat binding 

voor een gemeenschap niet voldoende is. Het kan zelfs omslaan in een teveel aan binding: een extreem wij-

gevoel waar elk tegengeluid wordt gesmoord. Tegenbinding is van even groot belang. ‘Een tegenbinding 

brengt een bepaalde, blijvende binding aan met een tegenpartij of met een vijand’ (ibidem, 116). Elke 

samenleving of gemeenschap - zo ook de brede school - kent tegenstrijdige belangen. Het is de opgave deze 

belangentegenstellingen te erkennen zonder dat ze oplopen tot ernstige conflicten met gevolgen van in- en 

uitsluiting en vijanddenken. Leiderschap is bijzonder belangrijk. Uit onderzoek naar effectieve scholen weten 

we dat inhoudelijk onderwijskundig leiderschap een van de weinige factoren is die verschil maakt. ‘Leadership 

could be considered the single most important aspect of effective school reform’ (Marzano 2003, 172). Het is de 

enige factor die van invloed is op zowel schoolfactoren, leerkrachtfactoren als leerlingfactoren. 

Professionals die de balans weten te vinden tussen samenwerken en alleen werken zijn de negende algemeen 

werkzame factor. Goede professionals zijn professionals die beseffen dat zij het alleen niet kunnen. Maar 

samenwerking, hoewel één van de toverwoorden in de vorming van de brede school tot gemeenschap, is 

geen adagium dat altijd moet worden toegepast. Er moet een evenwicht zijn tussen samenwerken en alleen 

werken. Het evenwicht wordt gevonden in de afweging van een effectieve en efficiënte doel-middelrelatie. 

Samenwerking is geen doel op zich, maar een middel om identiteitsvorming van kinderen en democratisch 

burgerschap binnen handbereik te brengen. Ondoelmatige samenwerking ervaren professionals niet als steun, 

maar eerder als een verhoging van de werkdruk. Het risico bestaat dat bij een te hoge druk professionals de 

brede school niet langer ervaren als meerwaarde, maar als een last. Doelmatige samenwerking in de brede 

school draagt bij aan binding in de gemeenschap. De professionele samenwerking bestaat op drie niveaus: 

tussen professionals, tussen professionals en ouders, en tussen professionals en kinderen. 

De samenwerking tussen professionals kwam eerder voorbij, toen we spraken over de verrijkings- en de 

verdiepingslijn. Leerkrachten en leidsters moeten leren om daar de hulp en steun van andere professionals bij 

in te roepen. In het veld hoor ik nogal eens dat het onderwijs een afwachtende houding inneemt. Leerkrachten 

zijn druk met wat hun individuele leerlingen en hun klas vragen en zijn niet gewend om daar anderen bij 

te betrekken. Schoolleiders dragen daar mogelijk toe bij. Uit een onderzoek van het lectoraat Geïntegreerd 

pedagogisch handelen onder schoolleiders van scholen in brede scholen blijkt dat veel schoolleiders 
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leerkrachten willen beschermen tegen overbelasting (Van Vliet & Onstenk 2006). De leerkracht moet zich 

kunnen concentreren op zijn kerntaak: het geven van onderwijs. Brede-schoolzaken brengen schoolleiders 

daarom niet onder de aandacht van leerkrachten. Leerkrachten zouden in de opleiding moeten leren welke 

vragen ze kunnen stellen aan andere professionals en hoe ze dat moeten doen. Dit stelt ook eisen aan 

de communicatieve houding van andere professionals in en rond de brede school, zoals hulpverleners, 

welzijnswerkers, werkers in de (gezondheids)zorg of activiteitenbegeleiders. Zij moeten zich dienstbaar leren 

opstellen, wat iets anders is dan achterover leunen. Ze paren een vraaggerichte en flexibele houding aan 

proactief handelen. Ze informeren bij leerkrachten hoe het gaat, ze kunnen goed luisteren en doorvragen en op 

basis van een probleemverkenning samen een aanpak of aanbod bedenken en uitvoeren. 

Samenwerking met ouders is ook een middel (Broekhof 2006). Bekend is dat ouders die aandacht hebben 

voor wat er met hun kind op school gebeurt, die hun kind daarbij een handje helpen en toezien op het 

maken van huiswerk, de ontwikkeling van hun kinderen positief beïnvloeden (zie o.a. Marzano 2003). Deze 

opvoedingshouding is niet exclusief voor ouders uit de hogere sociale klassen. Zij wordt dikwijls aangetroffen 

bij ouders uit lagere sociale klassen en heeft dus met het bezit van economisch en cultureel kapitaal weinig 

van doen (zie ook Doornenbal 1996). Omdat de opvoedingshouding van ouders bevorderlijk is voor de 

ontwikkeling van kinderen, is ouderbetrokkenheid een belangrijke peiler van de Groningse Vensterscholen. 

Uit procesgerichte evaluatiestudies weten we dat dit een lastig punt is (zie bijvoorbeeld Kruiter 2002; Van 

der Vegt & Studulski 2004 e.a.). Zo worden ouders om wier kinderen grote zorg bestaat, moeilijk bereikt. 

Zorgweigeraars worden zij genoemd. Juist in deze gezinnen geldt: hoe eerder hoe beter. Er zijn inmiddels 

good practices, zoals family learning, triple P, Opstap en Opstapje, Dreumes in de wijk waarmee ouders 

uit lagere sociaaleconomische milieus en van allochtone afkomst beter worden bereikt. Het andere uiterste 

wordt gevormd door de hoogopgeleide ouders die zelf ‘professional’ zijn geworden en die de opvoeding 

en de zorg voor hun kinderen moeilijk kunnen overlaten aan derden. In beide gevallen blijkt hoe moeilijk 

het is voor professionals om ouders als partners te benaderen. Zij hebben geleerd te werken en te denken 

vanuit een deskundigheidsmodel en niet vanuit een samenwerkingsmodel (Doornenbal & Bijstra 2003). In de 

brede school als open leergemeenschap werken professionals vanuit het samenwerkingsmodel met ouders. 

Een communicatieve houding (zie ook Van Nijnatten e.a. 2006) is een basiskwaliteit. Zij kennen autonomie 

toe aan de ander en accepteren dat ze niet alles van ouders begrijpen. Daarom zijn ze bereid te luisteren en 
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ouders serieus te nemen. Wat iets anders is dan je oren laten hangen naar ouders. Het uitgangspunt voor 

samenwerking is dat alle ouders het beste voor hebben met hun kind, hoe groot het verschil in smaak en 

stijl tussen professionals en ouders ook is. De loyaliteitsbanden van kinderen aan hun ouders zijn ijzersterk 

(Boszormenyi-Nagy, & Spark 1973). De uitdaging is te onderzoeken hoe professionals die loyaliteitsbanden tot 

uitgangspunt kunnen nemen in hun contacten met ouders zonder hen te sparen noch moreel te veroordelen als 

slechte of bemoeizieke ouders.

Samenwerking met kinderen is van belang is voor de identiteitsvorming van kinderen en hun binding 

aan de brede school als gemeenschap. Als volwassenen kinderen serieus nemen dan vinden ze daarin de 

erkenning dat ze er toe doen; dat wat zij zeggen van belang is. Volwassenen zijn echter meer gewend om over 

kinderen te praten en voor kinderen te denken (Doornenbal, Okma &  Singer 2002). Zo worden leerlingen 

waar zorg om bestaat meestal besproken in leerling- of cliëntbesprekingen. Bij grote zorgen vindt er soms 

een rondetafelconferentie plaats. Daar zijn alle betrokken partijen bij aanwezig. Het gebeurt niet zelden dat 

een ieder haar of zijn zegje doet - de leerkracht, de ouders of soms gezinsvoogd, de intern begeleider, de 

schoolmaatschappelijk werker  - over wat er aan de hand is met het kind. Opmerkelijk is dat in dit soort 

situaties met grote handelingsverlegenheid vaak niet met het kind is gesproken en zeker niet in eerste instantie. 

In de brede school als open leergemeenschap praten professionals echt met  kinderen om uit te vinden wat 

voor hen belangrijk is, wat zij willen leren en wat hen daarbij kan helpen. Uit effectstudies naar psychotherapie 

weten we dat behandelingen waar cliënten niet voor zijn gemotiveerd weinig succesvol zijn (Stams e.a. 2006) 

Dat is bij kinderen niet anders. Daarom spreken professionals de beschermende factoren aan in kinderen - 
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dat wat ‘goed’ is - en vermijden probleemgericht denken. Het verklaren van problemen brengt de oplossing 

namelijk niet dichterbij. Beter is het om oplossingsgericht te werken vanuit de kracht die kinderen hebben (Berg 

& Steiner 2006).

De tiende en daarmee laatste algemeen werkzame factor is het evenwicht tussen planmatig en systematisch 

handelen15 enerzijds en improviseren anderzijds. De brede school als open leergemeenschap kan niet 

zonder lange- en kortetermijnplannen voor de brede school als totale organisatie, voor de verschillende 

organisatieonderdelen, voor de groepen in de brede school en voor individuele kinderen mocht daar gezien 

hun ontwikkeling aanleiding toe zijn. Deze plannen zijn echter geen vervanging voor het improvisatietalent dat 

nodig is en blijft. Dat is eigen aan de aard van opvoeding en onderwijs. In de waan van de dag kan de balans 

doorslaan naar improviseren. Zeker in stressvolle situaties ontstaat dan paniekvoetbal. Er is geen tijd meer 

voor reflectie of nadenken. Plannen maken en daar doelgericht aan werken behoedt leiding en professionals 

daarvoor. 

 Systematisch handelen veronderstelt kennis over de resultaten van het proces: leveren de investeringen 

op wat we ervan hadden verwacht? Zijn kinderen in de brede school als open leergemeenschap ‘gelukkiger’? 

Verwijzen brede scholen minder leerlingen door naar het speciaal onderwijs, nemen hun leerresultaten toe, 

verwerven ze meer en betere sociale competenties, gedragen ze zich beter? Uit kleinschalige onderzoeken naar 

de leerprestaties van kinderen op brede scholen, blijkt dat de onderwijsprestaties van kinderen op brede scholen 

in ieder geval niet beter of slechter zijn dan van kinderen op basisscholen (Van der Vegt & Studulski e.a. 2004; 

Knuver 2006). Uit de recente Jeugdpeiling in de gemeente Groningen blijkt dat kinderen op vensterscholen 

ondanks een minder gunstige uitgangspositie dan kinderen op basisscholen wel even hoge vervolgopleidingen 

kiezen, minder vaak slachtoffer zijn van pesten en minder vaak te laat komen (Teerns e.a. 2007, 47-50).

Breedschalig en langdurig effectonderzoek naar de vraag of kinderen op brede scholen zich voorspoediger 

ontwikkelen dan kinderen op gewone basisscholen, ontbreekt echter. Kennelijk hebben de wetenschap en de 

praktijk van de brede-schoolinnovatie elkaar op dit punt (nog) niet gevonden. Dat lijkt me een belangrijke 

constatering om in het lectoraat iets mee te doen. 

Ik doel hierop de bekende Plan-Do-Control-Act cyclus en dan op alle handelingsniveaus in de brede school. 15
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Wat kan het lectoraat bijdragen aan de genoemde werkzame factoren van de brede school als open 

leergemeenschap? De opdracht van het lectoraat is praktische kennis te genereren die leidt tot een betere 

aansluiting tussen de beroepspraktijk en de opleiding voor leerkrachten en voor sociaal-agogische beroepen 

waaronder jeugdhulpverleners, gezinswerkers, welzijnswerkers en opvoedingsondersteuners. Dit doet zij door 

de professionalisering van HBO-docenten van de pedagogische academie (PA) en de academie voor sociale 

studies (ASS), en door curriculumvernieuwing van de PA en de ASS. De legitimering voor deze opdracht ligt 

in de maatschappelijke veranderingen in het veld van opvoeding, onderwijs, welzijn en zorg. Het werk van de 

professional verandert, wat vraagt om aanpassingen in de beroepsopleiding en een omslag in het handelen van 

HBO-docenten. 

Deze opdracht kan het lectoraat niet alleen. Daarvoor is regionale samenwerking met het veld, met 

andere kenniskringen in de Hanzehogeschool, en kennisinstituten zoals de Rijksuniversiteit Groningen en een 

(inter)nationale oriëntatie nodig. Ik gebruik graag het beeld van de hogeschool als vensterhogeschool: de ramen 

open en het veld naar binnen, zodat we beter zicht hebben op de aanwezige kennis bij anderen, op wat er buiten 

gebeurt en waar behoefte aan is. Ik verwacht daarbij veel van de samenwerking met de lectoraten Transparante 

Zorg, Rehabilitatie en Actieve Leefstijl, verenigd in het kenniscentrum CARI (Centre of Applied Research and 

Innovation for Health, Welfare, Sports and Education). De docenten van de PA en de ASS professionaliseren 

Het lectoraat en de ontwikkeling van de brede school 
als open leergemeenschap
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zich doordat zij zelf onderzoeken en innovaties opzetten en uitvoeren. Dat leidt tot kennisvermeerdering en 

een meer wetenschappelijke oriëntatie. Dit geldt ook voor de studenten die participeren in praktijkgericht 

onderzoek van het lectoraat. 

Het lectoraat heeft een aantal aandachtsgebieden waar we de komende jaren aan werken. Belangrijk 

daarbij is de volgorde van de activiteiten - eerst richten, dan inrichten en dan pas verrichten - voor ogen te 

houden (Stoker 2005). In de praktijk van alledag is men echter soms al bezig met de uitvoering terwijl een 

richtinggevend kader en/of een voor die doelstellingen adequaat ingerichte organisatie ontbreekt. Dat vraagt 

van het lectoraat flexibiliteit en creativiteit. 

De ontwikkelingen in het veld van de brede-schoolpraktijk en de geschetste hoofdlijnen van de brede school als 

open leergemeenschap leiden tot een aantal aandachtsgebieden:

• Het samen met professionals, ouders en kinderen dialogisch (Van Oenen & Studulski 2005) ontwikkelen 

van een pedagogische visie en langetermijnplanning voor brede scholen als open leergemeenschap in 

wijken en gemeentes. 

• Het stapsgewijs ontwerpen en evalueren van waardevolle dagarrangementen voor binnen- en 

buitenschools leren met rijke ervarings- en voldoende differentiatiemogelijkheden voor alle kinderen. 

Daarin wordt gezocht naar een evenwicht tussen cognitief, sociaal en moreel leren, tussen zinvol en 

betekenisvol leren en tussen leren en ontspannen. 

De gemeente Groningen heeft de intentie uitgesproken aan deze punten samen met het lectoraat te gaan 

werken. 

• Het mee richting geven aan en inrichten van een dekkende zorgstructuur. Op dit moment is het lectoraat 

betrokken bij het formuleren van een streefbeeld voor een sluitende onderwijszorgketen voor het 

Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland voor cluster 4 onderwijs en bij het procesmanagement in 

de provincie Groningen voor de aansluiting tussen lokaal jeugdbeleid en provinciaal jeugdzorgbeleid 

(Plan van aanpak 2006). De op te zetten Centra voor Jeugd en Gezin en zorgadviesteams spelen daarin 

een sleutelrol.

• Het ontwikkelen en evalueren van werkwijzen en programma’s voor de samenwerking met ouders en met 

kinderen (zie bijvoorbeeld Doornenbal & Bijstra 2003; Singer & Doornenbal 2000; 2006). 
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• Het evalueren van de resultaten van de brede school. Er is geen representatief longitudinaal landelijk 

en/of regionaal onderzoek naar de ontwikkeling van brede-schoolleerlingen. Om verschil te maken is 

het van belang te weten wat verschil maakt. Daarvoor werkt het lectoraat op dit moment samen met de 

Rijksuniversiteit Groningen en het ABCG aan een onderzoeksplan om kinderen en ouders van brede 

scholen langdurig te volgen en deze gegevens te vergelijken met kinderen op gewone basisscholen. 

• Het doen van evaluatieonderzoek voor brede scholen en gemeentes in de noordelijke regio ter 

ondersteuning van het planmatig en systematisch handelen. Een voorbeeld is de evaluatie van de 

organisatiestructuur van de brede scholen in de Gemeente Assen die het lectoraat samen met Sardes 

recent heeft afgerond (Studulski e.a. 2007). 

De aandachtsgebieden op het gebied van de HBO-opleidingen van de PA en de ASS zijn: 

• Het onderzoeken van de houding, kennis en vaardigheden waarover professionals in brede scholen 

moeten beschikken. We sluiten aan bij een analyse die recent door het NJi landelijk is verricht 

(Van Oenen & Valkestijn 2007), en bij de opbrengsten uit de communities of practice van het 

Innovatieprogramma integraal jeugdbeleid Ver zien en breed kijken! waar het lectoraat nauw bij betrokken is 

(Reitsma 2006). 

• Het verbeteren van relevante onderdelen van het HBO-curriculum waardoor professionals beter zijn 

toegerust voor het werken in en rond de brede scholen. 

• Het voorzien in een minor en mogelijk een master die moeten leiden tot een betere aansluiting 

tussen de beroepspraktijk en de opleiding. In de minor integraal jeugdbeleid doen we daarmee in het 

cursusjaar 2006-2007 de eerste ervaringen op. Deze minor wordt in bijgestelde vorm het komende 

cursusjaar opnieuw aangeboden. Het lectoraat is betrokken bij een haalbaarheidsanalyse van een 

gezamenlijke master Pedagogiek of Educatie met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. 
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Ploegen en bouwen is een antinomie. De spanning tussen ploegen en bouwen moet in de brede school als open 

leergemeenschap blijven bestaan; als het ploegen wordt geofferd aan het bouwen of andersom, verdwijnt de 

dynamiek die eigen is aan de doelstelling van de brede school als open leergemeenschap. Dus laten we ons 

geen illusies maken. Werken in de brede school is ploegen. Kinderen noch professionals zijn maakbaar; niet 

met het beste onderwijs, de beste opvoeding, de beste zorg of opleiding. Alle inspanningen ten spijt, zullen er 

altijd kinderen en professionals zijn die het niet redden. Maar laten we ons tegelijkertijd wel illusies maken en 

bouwen aan de brede school als open leergemeenschap. Wie niet hoog durft te springen komt niet ver. Laten 

we dromen van Ithaka (Kavafis 1991, 25) en op weggaan met het doel helder voor ogen zonder dat we precies 

weten waar we uiteindelijk uitkomen en hoe lang de reis zal duren. Bezit van de zaak, einde vermaak. Dus laten 

we genieten van deze ongetwijfeld dynamische zoektocht.

De voorzitter en de leden van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool bedank ik voor het in mij 

gestelde vertrouwen. Ik vind het bijzonder dat de voorzitter van het College van Bestuur, Henk Pijlman, die in 

1995 als wethouder van onderwijs het startschot gaf voor de eerste vensterschool in Groningen, mij vandaag 

installeert als lector Integraal jeugdbeleid - de vensterschool als portaal. Zonder zijn bezielend en daadkrachtig 

optreden was het domein er niet geweest en had ik hier niet gestaan. Manon Ketz en Han de Ruiter, de deans 

van respectievelijk de Pedagogische Academie en de Academie voor Sociale Studies, bedank ik voor de vlotte 

samenwerking en de ‘academische’ vrijheid die jullie mij geven. Ik hoop dat we er met vereende kracht in 

slagen beide academies uit te bouwen tot kenniscentra voor de regio. Mijn collega-lectoren Lies Korevaar en 

Cees van der Schans bedank ik voor de tijd die ik van jullie kreeg om dit jaar mijn eigen ideeën uit te werken. 

Vanaf nu is er meer tijd voor CARI en ik verheug me op onze interdisciplinaire samenwerking. De leden van 

de kenniskring Tonny van den Berg, Willem Hollewand, Cees Nuyten, Bé Poolman, Nynke van der Schaaf en 

Anita Schnieders bedank ik voor hun enthousiasme en betrokkenheid. Zij waren waardevolle meelezers in het 

denkproces dat tot deze rede leidde. Ik kijk uit naar alle mooie producten die we samen gaan maken. Mijn oud-

collega’s bedank ik voor de ervaringen die ik heb opgedaan in de jaren dat ik werkzaam was aan de Universiteit 

Utrecht, de Rijksuniversiteit Groningen, het Pedologisch Instituut Noord Nederland en later het Regionaal 

Nogmaals: ploegen en bouwen
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Expertisecentrum Noord Nederland. Het zijn belangrijke kennisbronnen waar ik blijvend uit kan putten. Ik ben 

blij dat de samenwerking met velen van jullie doorgaat. 

Peter van Laar en Cas, Wessel en Eva de Zeeuw: gelukkig dwingt mijn liefde voor jullie me om de 

balans tussen werken en zorgen elke dag weer te zoeken. Ik bedank mijn moeder die er altijd voor me is en 

onvoorwaardelijk in me gelooft. Deze rede draag ik op aan mijn vader en Christian de Zeeuw, mijn eerste man, 

die deze rite de passage niet meer mee kunnen maken. Door hun aanwezige afwezigheid heb ik beter begrepen 

wat van waarde is: elke dag datgene te doen wat er te doen is.  

Zo gezegd zo gedaan. 
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