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Nieuwe leren voert naar vertrouwd terrein 
 
Het ‘nieuwe leren’ is een actueel en cultureel vraagstuk geworden waar we voorlopig nog niet 
over zijn uitgepraat. Maar wat is ‘leren’ eigenlijk en waarom worden er steeds nieuwe accenten 
gelegd? Goed beschouwd zijn er maar weinig principiële verschillen met het ‘oude leren’, maar 
het ‘nieuwe leren’ pakt wel belangrijke problemen aan. 
 
door Jacques Haenen en Hans Wessels 
 
Gewoon leren lijkt niet meer te bestaan. Als er sprake is van leren worden daar steeds fraaie 
betekenissen aan verbonden als natuurlijk leren, construerend leren, betekenisvol leren, in ieder geval: 
nieuw leren, alsof er ook oud leren was.  
Het ligt voor de hand dat het leren vanuit steeds nieuwe invalshoeken wordt uitgevonden, want leren is 
één van de menselijke basisfuncties die net als geheugen, waarnemen en taal niet aan één vorm 
gebonden zijn. Je kunt op veel manieren leren, en zoals de één het doet, zal iemand anders het zeker 
niet kunnen. Om nog maar te zwijgen van het leren binnen de verschillende domeinen. Leren praten, 
leren fietsen, leren met anderen rekening te houden zijn andere processen dan het leren oplossen van 
wiskundige problemen, leren samenvatten, vreemde talen leren et cetera. Wél geldt voor al deze 
leerprocessen dat de eigen en zelfstandige activiteit van leerlingen belangrijk is voor de kwaliteit van 
het leren.  
 
VERSNIPPERD 
Een belangrijke verandering in het onderwijs is dat de autonomie en zelfstandigheid van leerlingen 
zijn vergroot. Het is nu, anno 2005, de bedoeling dat de docent, samen met de leerlingen, tijdens de 
lessen de basis legt voor een heel scala aan activiteiten, waardoor de leerstof ook lós van de docent en 
buiten de les verwerkt en toegepast kan worden (via huiswerk, zelfstudie, groepswerk, excursies, eigen 
initiatieven enzovoort). Veel moderne leergangen bieden al mogelijkheden om zelfstandig met het 
boek te werken.  
Om al die zelfstandigheid in goede banen te leiden, maken veel docenten gebruik van studiewijzers, 
waarin globaal wordt aangegeven welke activiteiten van de leerlingen verwacht worden. Het gaat om 
activiteiten in het kader van praktische opdrachten, zoals werkstukken maken, bronnen raadplegen, op 
internet zoeken, webquests uitvoeren en presentaties voorbereiden. In ieder geval gaat het om 
activiteiten die vragen om kennis en vaardigheden die niet specifiek aan één schoolvak zijn gebonden.  
Dat is meteen één van de grote problemen in het huidige onderwijs. Natuurlijk worden wel binnen elk 
schoolvak aanwijzingen gegeven om die kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Nederlands en 
filosofie doen aan tekstanalyse, debatteren en spreekvaardigheid, maar dat is niet direct toepasbaar bij 
Frans of wiskunde. Geschiedenis oefent het bronnenonderzoek en de meningsvorming, wat ook 
bruikbaar is bij maatschappijleer en economie. Maar bij economie vraagt bronnenonderzoek weer het 
kunnen lezen van grafieken en staatjes, wat bij de bètavakken geleerd wordt. Zo grijpen alle vakken in 
elkaar, maar veel samenwerking tussen de vakken is er nog niet. Leerlingen ervaren hierdoor dat bij de 
schoolvakken veel van hetzelfde gedaan moet worden: steeds weer samenwerken, altijd werkstukken 
en presentaties, of, zoals een leerling tegen één van onze docenten-in-opleiding zei: “U geeft geen 
lés!” Schoolleiders kunnen dit aanpakken door afstemming tussen de vakken tot speerpunt van hun 
beleid te maken, bijvoorbeeld door een begin te maken met leergebieden. 
 
OUDE WIJN 
We moeten overigens niet vergeten dat dit probleem altijd al gespeeld heeft en dat veel docenten daar 
eigen oplossingen voor hebben. Goede docenten doen naast kennisoverdracht ook aan 
vaardigheidstraining: bij de talen zijn dat spreekbeurten, bij de bètavakken zuiver meten en verslag 



 

 

doen, bij de zaakvakken interviews houden en bronnenonderzoek. Ervaren docenten geven hun 
leerlingen daarbij al veel zelfstandigheid. Sommige onderwijsvormen, zoals Montessori en Dalton, 
gaan daar nog verder in, door leerlingen ook te laten oefenen met de allermoeilijkste vaardigheid: het 
zelfstandig kunnen plannen.  
Kortom, docenten die bewust en bezield hun vak uitoefenen, hebben hun leerlingen altijd al in de 
nodige vaardigheden getraind. Voor een deel gaat de discussie over het nieuwe leren dus over oude 
wijn in nieuwe zakken. 
Wat is echt nieuw aan ‘het nieuwe leren’? Het nieuwe leren spreekt tot de verbeelding, omdat het 
expliciet één van de grootste en steeds terugkerende problemen van het onderwijs benoemt: het gebrek 
aan motivatie om te leren op school. Het leven buiten de school vraagt van leerlingen vaak veel 
verantwoordelijkheid en organisatievermogen (in baantjes, bij het sporten, in het verenigingsleven), 
maar in de klas zien we van die zelfstandigheid te weinig terug.  
Docenten die erop gericht zijn leerlingen in dit opzicht uit te dagen, worden vaak aangenaam verrast 
door wat leerlingen kunnen én willen presteren. Voorwaarde is natuurlijk wel, dat scholen de 
ontwikkeling van zelfstandigheid al in de brugklas op de rails zetten en zorgen voor doorlopende 
leerlijnen van onder- naar bovenbouw. Hoe gaan docenten hiermee om? 
 
ONVOORSPELBAAR 
Als lerarenopleiders komen we veel op school en zitten we achter in de klas om met (beginnende) 
docenten hun lessen te kunnen evalueren. Daardoor kunnen we goed constateren wat er zoal is 
veranderd. Dit illustreren we aan de hand van een mailtje dat we kregen van een docente waar we op 
lesbezoek zijn geweest:  

‘H4, de klas die niet zo goed ging tijdens jouw bezoek, is een stuk rustiger en aandachtiger 
geworden. Ik heb ze gezegd dat ik het de laatste tijd niet leuk vond om les te geven in hun klas 
en dat zij dat natuurlijk ook gemerkt moesten hebben. Daarna heb ik ze gevraagd om weg te 
gaan (zonder zich daarvoor bij  de coördinator te hoeven melden) als ze de les niet nuttig 
vonden of niet hadden voorbereid. Sindsdien gaan er vaak twee of drie leerlingen uit de les en 
heb ik een troef in handen om leerlingen weg te sturen op een niet-onvriendelijke manier. 
Natuurlijk is er wel eens iemand die een opdracht niet snapte, of echt veel te veel huiswerk 
voor die dag had... Daar houd ik rekening mee, maar het mag niet ten koste gaan van de 
andere leerlingen. De leerlingen zijn tevreden en begrijpen heel goed wat wel en niet kan.’ 

Deze situatie vinden veel docenten nu vanzelfsprekend. Je kunt leerlingen – mits in voldoende mate 
aangestuurd met goede opdrachten  –  op hun verantwoordelijkheid aanspreken.  
In het moderne onderwijs zijn de leerlingen zoveel mogelijk aan het werk met de leerstof vanuit eigen 
vraagstellingen en bezigheden. Dat heeft gevolgen voor de didactiek, want de bal ligt nu meer dan 
vroeger bij de leerling. Lesgeven betekent de leerlingen coachen en activeren en ervoor zorgen dat zij 
een eigen inbreng hebben bij het behandelen van de leerstof.  
Die eigen inbreng maakt de lessen wel wat onvoorspelbaar. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat lessen 
pas geslaagd zijn als ze anders verlopen dan ze door de docent waren bedacht, want inbreng betekent 
dat leerlingen het verloop van de les kunnen meebepalen.   
Overigens betekent deze veranderende rol niet dat docenten het initiatief uit handen moeten geven en 
alles moeten overlaten aan leerlingen. Uiteindelijk zijn het de docenten die de voorwaarden voor de 
werksfeer scheppen. Daarbinnen krijgen de leerlingen stap-voor-stap steeds meer vrijheden, zodat ze 
kunnen groeien in de mate van zelfstandigheid die zij op zich nemen.  
Daarmee zijn we weer op vertrouwd terrein, want deze ontwikkeling van verantwoordelijkheid en 
autonomie is een ideaal dat al veel vroeger werd uitgedragen door de voortrekkers van de ‘traditionele 
vernieuwingscholen’, zoals Helen Parkhurst, Maria Montessori, Célestin Freinet en Kees Boeke. De 
ideeën van deze voortrekkers komen nu vanuit een andere invalshoek weer opnieuw aan de orde, 
onder meer doordat de mogelijkheden van ict het onderwijs verrijkt hebben. Het is dus niet toevallig 
dat het huidige onderwijs in een hoofdredactioneel commentaar van de NRC getypeerd werd als ‘Ict- 
Montessori’. 
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