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1. Inleiding
Werken aan een lerende school houdt onder meer in, dat er een omgeving gecreëerd wordt,
waarin mensen voortdurend kunnen leren die belangrijk zijn voor henzelf en voor de
samenleving, met en van elkaar. Op schoolniveau ligt hier een belangrijke taak voor de
schoolleider. In de klas zelf geldt dezelfde verantwoordelijkheid voor de leerkracht: hoe slaag
ik erin, om voor de kinderen een omgeving te creëren, waarin:
- bij de kinderen innerlijke betrokkenheid ontstaat: “passie” voor leren;
- alle mogelijkheden worden benut die de kwaliteit van het denken en van de interactie
verbeteren;
- verschillende vormen van intelligentie worden ontwikkeld (meervoudige intelligentie);
- kinderen invloed hebben op hun eigen leerprocessen;
- niet wordt gelabeld, alle kinderen gezien worden als speciaal en niet worden ingedeeld in
“winnaars” en “verliezers”;
- kinderen ondersteund worden bij het beter begrijpen van de complexiteit.
Een van problemen die leerkrachten in deze tijd onder meer ervaren, is het gebrek aan
innerlijke betrokkenheid bij veel kinderen. Net zoals de leerkrachten zelf hebben ook veel
kinderen last van “moetisme”. Het gevolg daarvan is, dat het steeds moeilijker wordt om
kinderen te motiveren en dus toename van allerlei ongewenst gedrag en leerkrachten die het
gevoel hebben meer politieagent te spelen dan op een fijne manier met kinderen te werken.
(hun oorspronkelijke inspiratie om voor dit beroep te kiezen)
Klagen hierover lucht weliswaar even op, maar werkt aanstekelijk en het helpt ons niet
verder. Om aan dit probleem iets te doen, is het nodig om eerst te begrijpen waar het vandaan
komt, welke factoren een rol spelen. Misschien is het daarom wel nodig om de ijsberg onder
de wateroppervlakte te bekijken. Heeft dit probleem misschien te maken met het feit, dat onze
huidige manier van onderwijs geven niet meer passend is voor de kinderen van deze tijd? En
als dat zo is, wat kunnen we dan anders doen om samen met onze kinderen weer echt
enthousiast te zijn voor leren?
In dit artikel zullen we enkele mogelijkheden verkennen. We maken daarbij gebruik van de
vijf disciplines van de lerende organisatie. Tot voor kort werden deze disciplines vooral op
schoolniveau ingezet. In Amerika maakten we kennis met de vele mogelijkheden die de vijf
disciplines bieden voor het onderwijs in de klas.

2. De vijf disciplines op schoolniveau
Een lerende school word je niet vanzelf, maar door voortdurend te werken aan de vijf
disciplines, zoals Peter Senge die in zijn werk beschrijft. Daarbij ging het tot nu toe
voornamelijk om de ontwikkeling op schoolniveau; ze kunnen helpen om de uitgangspunten
in de praktijk vorm te geven. Want hoewel veel schoolleiders de theorie zeker de moeite
waard vinden, blijkt het in de praktijk toch vaak moeilijk te realiseren. Ze uiten bedenkingen
tegen het concept of worstelen met allerlei vragen. Bijvoorbeeld:
- Hoe bouwen we op onze school samen een visie op, een visie die door ieder wordt
gedragen en uitgedragen? Lukt dat wel met zo’n groot team met al die verschillende
meningen?
- Hoe kan ik als schoolleider persoonlijk meesterschap van mensen stimuleren? Hoe
kunnen we persoonlijke ambities van mensen koppelen aan de ontwikkeling van de
school, zodat mensen meer van binnenuit betrokken raken?
- Hoe gaan we binnen ons team om met vaste gewoontes en opvattingen die mensen
hebben? (mentale modellen) Wat betekent dit voor communicatie en samenwerking?
Hoe leren we beseffen dat we altijd maar een heel klein stukje van de waarheid hebben en
nooit dé waarheid?
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Hoe kunnen we ervoor zorgen, dat we oog hebben voor de “big picture” en dat we de
samenhang blijven zien tussen de dingen die op school gebeuren? Hoe kunnen we
voorkomen dat de oplossing van het ene probleem drie andere problemen creëert? Kunnen
we ook leerkrachten en kinderen leren denken in samenhangen?
- Hoe kunnen we ervoor zorgen, dat in onze school mensen van en met elkaar kunnen en
willen leren? Welke mogelijkheden hebben we om als school optimaal te profiteren van
de vele kwaliteiten die binnen de school aanwezig zijn?
Al deze vragen hebben te maken met de vele mogelijkheden die de vijf disciplines bieden
voor de ontwikkeling van de school, van het team, van de professionele cultuur.
In het boek van Peter Senge, “Lerende Scholen”, wordt een nieuw element toegevoegd,
namelijk de vraag of en op welke wijze je de vijf disciplines zou kunnen toepassen bij het
werken met kinderen in de klas. We zullen in dit artikel de mogelijkheden van de disciplines
verkennen: persoonlijk meesterschap, gezamenlijke visie, mentale modellen, teamleren en
systeemdenken

3. Persoonlijk meesterschap bij kinderen
3.1. Inleiding
Enkele van de belangrijkste vragen die iemand zich kan stellen is: “Wat wil ik eigenlijk
creëren in mijn leven? En hoe is de realiteit van dit moment? Welke keuze maak ik om vanuit
de huidige realiteit te komen in de richting van hetgeen ik graag zou willen?”
Als dit een leidraad is voor volwassenen, welke rol zou deze vraag dan kunnen spelen in
onderwijs en opvoeding? Als opvoeders en leerkrachten zouden we eigenlijk voortdurend
bezig moeten zijn om jonge mensen te ondersteunen bij het vorm geven van hun leven op een
wijze die ze heel graag zouden willen: bij kinderen persoonlijk meesterschap stimuleren.
Toch gebeurt dit in de praktijk nog maar heel weinig. Wellicht heeft dit onder meer te maken
met het volgende:
- leerkrachten zijn niet opgeleid om kinderen dit te leren;
- ze hebben moeite met het ontwikkelen van hun eigen persoonlijk meesterschap;
- de druk van buiten om andere prioriteiten te stellen is groot; denk aan ouders, inspectie.
“De scores op de CITO-toetsen en de eisen van de inspectie”, daar laten we ons vaak door
leiden.
3.2. Creatieve spanning als uitgangspunt
Creatieve spanning is het verschil tussen onze visie en de huidige realiteit. We komen verder
in ons leven, we worden gelukkiger als we acties ondernemen, die droom en realiteit dichter
bij elkaar brengen.
Werken aan het waar maken van onze dromen vereist een aantal vaardigheden. In ons
onderwijs kunnen we aan ontwikkelen van deze vaardigheden stimuleren.Om op een goede
manier om te gaan met de creatieve spanning zijn enkele vaardigheden van belang:
- Discipline
Discipline is nodig om ons echt af te vragen wat we nu eigenlijk graag zouden willen. Het is
ook nodig om op een eerlijke, objectieve manier de huidige realiteit onder ogen te zien. We
hebben de neiging om te liegen over deze realiteit, dingen mooier voor te stellen dan ze zijn.
Discipline is nodig om om te kunnen gaan met teleurstellingen en frustraties en om te kunnen
leren van fouten en successen. Als we bij iedere teleurstelling de moed opgeven of naar
anderen wijzen, zullen we niet verder komen.
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- Nadenken over wat we willen
Hoe vaak vragen we onze kinderen wat ze graag zouden willen zijn, doen, weten, kunnen?
Wat zou je graag willen leren? Van wie? En op welke manier zou je dat willen?
Een variatie daarop passen we wel al regelmatig toe in ons onderwijs: hier zijn enkele
mogelijkheden, welke hiervan kies je? Let op het verschil…..We bieden door ons bedachte
beperkte mogelijkheden aan.
Kinderen leren zo al heel vroeg om het echte dromen op te geven: “wees reëel, leg je lat niet
te hoog.” Op deze manier leren we al snel af, om onszelf vragen te stellen over onze
werkelijke verlangens en aspiraties. Leerkrachten, die na allerlei teleurstellingen hebben
afgeleerd om te dromen, geven deze attitude vaak onbewust door aan de kinderen waar ze
mee werken. “Doe gewoon, dan doe je al gek genoeg.” of “Dat lukt toch nooit.”
- Actie: het maken van keuzes
Als we een beeld hebben van onze visie en van de realiteit, is het ondernemen van actie de
volgende stap. De centrale vraag daarbij is: welke actie brengt me dichter bij datgene wat ik
graag zou willen. Acties zijn keuzes, die we maken. We onderscheiden drie vormen:
• fundamentele keuzes: belangrijke waarden waar we ons door laten leiden
• primaire keuzes: de belangrijkste doelen, resultaten die we willen bereiken
• secundaire keuzes: ondersteunend voor de primaire keuzes: ze vormen als het ware
tussenstappen op weg naar ons uiteindelijke doel. In veel gevallen zijn dit acties die we
niet zo graag doen, maar die nodig zijn om onze primaire keuzes te realiseren. Als je
bijvoorbeeld dierenarts wil worden, zul je “helaas” statistiek moeten doen.
Dit alles geldt natuurlijk ook voor kinderen op school. Kunnen we kinderen duidelijk
maken dat het doen van “minder leuke dingen” soms nodig is om uiteindelijk te bereiken
wat we wel heel graag willen.
In het onderwijs zou het bevorderen van persoonlijk meesterschap bij kinderen een belangrijk
thema moeten zijn. Niet slechts als een centraal opvoedingsdoel, maar tevens als middel om
interne betrokkenheid bij kinderen te creëren. Enkele suggesties om er in de klas aan te
werken:
- Praat met kinderen over vragen zoals:
• Wat zou je graag willen leren? Waarom? Hoe? Van wie?
• Wat is daarvoor nodig? Hoe zou ik je daarbij kunnen helpen? En klasgenoten?
- Geef kinderen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid en leer hen daarmee om te
gaan. Leer kinderen hun eigen leerproces plannen en organiseren. Leer hen ook om te
reflecteren en te evalueren: Hoe loopt het? Wat zou ik anders kunnen doen?
Het centrale uitgangspunt hierbij is, dat mensen het beste leren, als het voortkomt uit eigen
behoeften en als je zelf inziet dat je iets (nog) niet weet of (nog) niet goed kan!
Het principe van de creatieve spanning

4

4. Gezamenlijke visie in de klas
Een gezamenlijke visie werkt alleen, als ze niet is voorgeschreven, maar samen is ontwikkeld.
Mensen moeten zich in de schoolvisie kunnen herkennen, anders leidt het niet tot innerlijke
betrokkenheid. Vaak worden visies aan leerkrachten a.h.w. opgelegd: dit is wat jij hier op
school belangrijk dient te vinden.
Ook in de klas wordt de “visie” in de meeste gevallen “voorgeschreven” door de leerkracht.
Die bepaalt de regels, hoe er gewerkt wordt, wat er aan bod komt en wanneer, enz. Zou het
niet zo kunnen zijn, dat deze benadering bij kinderen leidt tot hetzelfde gevoel waar
leerkrachten op schoolniveau mee zitten: ik moet ….en ik moet…..en ik moet nog……
Niet alleen voor de school is het belangrijk om een gezamenlijke visie te hebben, maar dit
geldt zeker ook in de klas. Samen met kinderen nadenken over de vraag wat ons gezamenlijk
streven is, kan zeker de moeite waard zijn. Natuurlijk is het niet zo, dat kinderen helemaal
kunnen gaan uitmaken wat er gaat gebeuren. Je zou ernaar kunnen streven om ze die ruimte te
geven, die mogelijk is. Hoe zou dat concreet kunnen? Een voorbeeld uit de praktijk.
Op de eerste dag van het nieuwe schooljaar begint de leerkracht van groep 7 met de vraag:
“Wat stellen jullie je voor bij dit schooljaar? Hoe zouden jullie graag benaderd worden? Wat
is nodig om jullie over een jaar met plezier op dit schooljaar te doen terugblikken? Ik vraag
van jullie om aan te geven wat je graag wil, dus niet om wat je niet wil.”
Kinderen noteren dit voor zichzelf, praten erover in groepjes en daarna met de hele klas. De
leerkracht doet zelf gewoon mee.
Wat zou deze benadering op kunnen leveren? Enkele mogelijkheden:
- kinderen leren na te denken over wat ze verwachten van de school, van de leerkracht, van
zichzelf, van elkaar;
- ze krijgen het gevoel van eigen verantwoordelijkheid om mee te denken over hoe het er in
onze klas uit ziet dit jaar;
- kinderen en leerkracht maken samen een aantal afspraken over het komend jaar; de
leerkracht legt ze niet op, maar ontwikkelt ze samen met de kinderen. Gedurende het jaar
wordt er regelmatig over gepraat en samen bijgesteld, net zoals op schoolniveau. Gevolg:
meer draagvlak, medeverantwoordelijkheid en meer kans op innerlijke betrokkenheid.
Discipline is niet slechts in handen van de leerkracht, maar van allen!

5. Mentale modellen
Mentale modellen zijn onze beelden van de werkelijkheid, kennis, opvattingen, waarden,
gewoontes. Onze mentale modellen bepalen voor een groot deel hoe we dingen doen, maar
ook hoe we onze omgeving waarnemen. (we zien en horen wat we zijn….)
Op schoolniveau vormen ze een wezenlijk aspect als het b.v. gaat om verandering of om
communicatie. Essentieel bij mentale modellen is het uitgangspunt, dat onze waarheid altijd
maar één van de vele waarheden is en nooit dé waarheid. Onze wereld is te complex om ooit
dé waarheid te kunnen weten. Voor samenwerking is dit uitgangspunt wezenlijk.
In de klas zijn er vele mogelijkheden om met kinderen te werken aan mentale modellen.
Daarbij gaat het er vooral om, de kinderen te laten ontdekken dat er vele waarheden mogelijk
zijn. Rond vrijwel alle inhouden die op school aan bod komen zijn er mogelijkheden om hier
aandacht aan te besteden. Er zijn tal van werkvormen denkbaar. Enkele voorbeelden:
- werken met woordspinnen, waarbij kinderen aangeven wat ze onder een bepaald begrip;
verstaan of welke associaties ze zelf leggen;
- samen praten over opvattingen (van kinderen, van jezelf, van schrijvers en hoofdpersonen
uit een boek, enz.) Interessant hierbij is steeds de vraag waar deze opvattingen vandaan
komen en vooral ook waar ze toe leiden;
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werken met meerdere perspectieven. Deze werkvorm kan ook in de vorm van een spel
worden gespeeld. Kinderen leren om een bepaald probleem vanuit meerdere perspectieven
te bezien;
werken met conclusieladders met kinderen. Conclusieladders maken duidelijk, hoe snel
we (vaak onterechte) conclusies trekken als we dingen zien. Dat geldt zeker ook voor
kinderen, b.v. een conclusie trekken over het karakter van een ander op basis van zijn
kleding.

6. Teamleren
Op schoolniveau kunnen leerkrachten heel veel van elkaar leren. Op een goede manier
gebruik maken van de vele kwaliteiten die in elke school aanwezig zijn, levert vaak veel meer
op dan het volgen van een cursus of het lezen van een artikel.
Vertaald naar de klassensituatie komen we dan uit bij samenwerkend leren, interactie tussen
de kinderen. Het houdt tevens in dat we leren om verschillen tussen kinderen niet alleen te
zien als een probleem, maar als een kans om ze van elkaar te laten leren.
Interactie en samenwerkend leren is één van de peilers van adaptief onderwijs. In veel klassen
is de interactie beperkt tussen leerling en leerkracht. De een stelt een vraag, de ander
antwoordt. De een geeft een opdracht, de ander voert ze uit.
Leren is niet slechts een individueel proces; het kan ook plaats vinden in samenwerking met
anderen: met en van elkaar. Samenwerking, communicatie en interactie worden in onze tijd
steeds belangrijker, omdat we inzien dat onze problemen te complex zijn om in ons eentje op
te kunnen lossen. Alleen al vanuit deze optiek is het een belangrijke taak van de school om
kinderen te leren samenwerken en samen leren.
Verschillen tussen kinderen zien als een kans vraagt om een heel andere manier van denken
over onderwijs. De twee meest wezenlijke uitgangspunten hierbij zijn:
- Alle kinderen kunnen leren: de vraag is niet of je slim bent, maar op welke manier.
- Elk kind is speciaal: er bestaat dus niet zoiets als een groep “normale” kinderen en een
groep die daarvan afwijkt. Een uitspraak van Peter Senge is: “Er zijn alleen maar speciale
kinderen……” Ons inziens erg belangrijk om met zijn allen eens goed over na te denken.
Met deze uitgangspunten kunnen we niet alleen rekening houden bij nadenken over
onderwijs, we kunnen ze ook met kinderen bespreekbaar maken. Een mooi voorbeeld daarvan
is het omgaan met meervoudige intelligentie. In “Lerende Scholen” staat een schema, dat we
hiervoor zouden kunnen gebruiken.
Er zijn allerlei mogelijkheden om dit schema in de klas te gebruiken, afhankelijk van je
situatie en van de leeftijd van de kinderen. Het schema biedt a.h.w.een soort “taal” om anders
te praten over verschillen tussen kinderen. Enkele suggesties:
- Dit schema uitleggen aan kinderen en er samen over praten;
- Wat zou dit schema kunnen betekenen voor de samenwerking in de klas?
- Waar ben je zelf goed in en waaraan is dat zichtbaar? Hoe is dat bij je klasgenoten?
- Waar zou je zelf beter in willen zijn? Waarom? Hoe zou je dat voor elkaar kunnen
krijgen?
- Kan iemand ook op alle acht de aspecten heel goed zijn, denk je?
Uiteraard is dit schema en de daarbij horende vragen ook prima te gebruiken op teamniveau.

6

-

-

-

woordslim: verbale intelligentie, goed in
taal
denkslim: logische intelligentie, problemen
oplossen, redeneren, omgaan met symbolen
beeldslim: ruimtelijke intelligentie, tekenen
en schilderen, hoe dingen werken
lichaamslim: fysische intelligentie, sport,
dans, beweging
muziekslim: muzikale intelligentie, ritme en
melodie herkennen, vocaal, instrumentaal
natuurslim: natuurlijke intelligentie,
gevoelig voor omgeving, omgaan met
planten en dieren
mensenslim: interpersoonlijke intelligentie,
kunnen samenwerken, anderen begrijpen en
helpen
zelfslim: intrapersoonlijke intelligentie,
zelfkennis, metacognitie, reflectie

Teamleren en samenwerken staat of valt bij een goede communicatie. Daarom enkele
praktische grondregels, die zowel in je klas als in het team bruikbaar kunnen zijn:
- We luisteren actief als iemand anders aan het woord is. We proberen de ander écht te
begrijpen;
- We onderkennen het belang van stilte: er is ruimte nodig om na te denken over hetgeen er
gezegd is;
- We onderbreken de ander niet, we laten de ander altijd eerst uitpraten;
- We spreken geen oordeel over de ander uit in de zin van “goed” of “fout”, “slim” of
“stom”;
- We zeggen nooit “ja, maar….”

7. Systeemdenken met kinderen
De wereld om ons heen bestaat uit relaties, niet uit losse feiten, dingen, gebeurtenissen.
Kinderen zijn van nature systeemdenkers. Op school is het echter net, of we alle moeite doen,
om aan het zien en begrijpen van samenhangen een einde te maken. Kennis is voor een groot
deel gefragmenteerd, wordt verknipt aangeboden. In het voortgezet onderwijs gebeurt dit ook
nog door verschillende leerkrachten die van elkaar niet weten wat men doet en hoe dat
gebeurt. Bij systeemdenken gaat het om het besef dat alles op een bepaalde manier met alles
samenhangt. Het is het vermogen om deze relaties te zien en te begrijpen. Je zou het kunnen
vergelijken met het hanteren van een zoomlens op een camera. Afwisselend zoomen we in en
uit om behalve de details ook "the big picture" te kunnen zien.
Systeemdenken kan onder meer het volgende voor ons betekenen:
- de wereld om ons heen leren we zien als één geheel i.p.v. als een optelsom van allemaal
losse delen;
- ook zien we hoe onderdelen van een systeem samenwerken en elkaar beïnvloeden;
- we hebben oog voor onze eigen rol binnen een systeem en voor het feit dat ons gedrag
bepaald wordt door hoe we tegen het systeem aankijken;
- we leren begrijpen dat onze wereld en ons leven voortdurend verandert: dat onze wereld
dynamisch is en niet statisch;
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we worden ons meer bewust van onze mentale modellen, onze manier van kijken naar de
wereld om ons heen;
het helpt ons om beslissingen te nemen die een probleem werkelijk oplossen in plaats van
alleen maar de symptomen te bestrijden.

Waarom systeemdenken in de klas?
Ontwikkelen van een lerende school en een lerende klas is onder meer noodzakelijk om beter
te kunnen omgaan met het steeds complexer worden van onze samenleving. Hoe houden we
het onderwijs boeiend, voor de kinderen én voor onszelf als leerkrachten?
Voortdurend werken aan de vijf disciplines is daarbij een uitgangspunt: in de school én in de
klas. Systeemdenken met kinderen is één van de mogelijkheden die grote kansen biedt op
boeiender en dus beter onderwijs in de 21e eeuw. Het kan een belangrijke rol spelen bij onze
zoektocht naar "het nieuwe leren".
In het denken over leren en onderwijzen zien we de laatste jaren een aantal ontwikkelingen
die het belang van systeemdenken in de klas ondersteunen.
a. constructivisme
Constructivisme is een theorie die een einde maakt aan het leren en onthouden van losse, door
de leerkracht aangeboden feiten. Kinderen zijn geen vaten die gevuld worden met allerlei
kennis. Het is belangrijk dat lerende kinderen zelf hun kennis kunnen ontwikkelen. Kennis,
die samenhangend en betekenisvol is en die daadwerkelijk leidt tot dieper inzicht.
b. technologie en beeldcultuur
Onze woordcultuur wordt steeds meer vervangen door beeldcultuur. Kinderen groeien op met
vele verschillende beelden: plaatjes, pictogrammen, animaties, enzovoort. Vooral de
ontwikkeling en het toenemend gebruik van moderne technologie speelt daarbij een grote rol.
In de klas zijn we nog grotendeels gericht op taal, zowel op het gesproken als op het
geschreven woord. Kinderen die moeite hebben met taal hebben daardoor bij voorbaat al een
achterstand. Systeemdenken kent een groot aantal visuele hulpmiddelen die het leren
ondersteunen.
c. interactie
We zijn op zoek naar mogelijkheden om het onderwijs steeds meer te laten aansluiten bij de
pedagogische en didactische behoeften van het kind. Bij adaptief onderwijs gaat het onder
meer om zaken als: coöperatief leren, communicatie en interactief leren. Leren is een sociaal
proces: we leren het meeste van en met elkaar. Ook hierbij kan systeemdenken helpen.
d. meervoudige intelligentie
Een kind is niet zomaar "dom of slim". Elk kind heeft zijn eigen mix van minstens acht
verschillende intelligenties die alle ontwikkeld kunnen worden. (Gardner)
Aan de school de opdracht om al deze intelligenties te ontwikkelen en om bredere leerdoelen
te formuleren dan het doorgeven van feitenkennis en het aanleren van vaardigheden.
Systeemdenken biedt vele kansen om aan te sluiten bij de verschillende intelligenties van
kinderen.
e. brain based teaching
Door hersenonderzoek weten we steeds meer over het functioneren en de werking van onze
hersenen bij leren. Als we weten hoe onze kinderen het beste leren kunnen we daar in onze
lessen rekening mee houden. Dit wordt ook wel brain based teaching genoemd.
Enkele principes waar brain based teaching van uit gaat:
- de hersenen verwerken gehelen en delen gelijktijdig (vergelijk dit eens met de zoomlens)
- emoties zijn van groot belang bij het leren
- leren wordt bevorderd door uitdaging en geremd door angst
- het zoeken naar betekenis is aangeboren
- hersenen werken het beste in samenspel met andere hersenen
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hersenen werken niet in met "waslijsten", maar in de vorm van "spinnen": hoe meer
samenhangen er zijn, hoe beter iets geleerd en onthouden wordt.
Systeemdenken met kinderen sluit naadloos aan bij deze recente ontdekkingen.
De afgelopen twee jaar hebben we op een aantal scholen gewerkt met systeemdenken in de
klas. De resultaten zijn zeer hoopgevend: zowel de kinderen als de leerkrachten zijn
enthousiast over de werkvormen en over de resultaten. Uit de ervaringen die we hebben
opgedaan, blijkt dat leerkrachten vele gunstige effecten van systeemdenken in de klas mogen
verwachten.

8. Tenslotte
De vijf disciplines hebben de afgelopen jaren hun waarde bewezen als het ging om de
ontwikkeling van de school als een lerende organisatie.
De afgelopen periode hebben we in de praktijk kennis gemaakt met een aantal verrassende
mogelijkheden om ze in te zetten in het onderwijs zelf. Voor onze groep was dit een van de
meest inspirerende opbrengsten van de laatste tijd.
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