
The day after 
 
Gisteren was de conferentie dag van ‘Be Kind Work Hard’ in Berghem. Een dag 
waarop mensen met een passie voor onderwijs gewoon bij elkaar komen om 
daarover te praten. Waarvoor gaan zij door het vuur? 
 
Na de mooie woorden van Edith en Rikie, die het belang van deze bijeenkomst 
nogmaals bestempelden na de gebeurtenissen van een dag eerder in Brussel, kwam 
een oud leerling (15 jaar) van mij aan het woord: Ole van der Vorm. Ik had hem 
jaren niet gezien maar stond toch vol trots te kijken hoe hij in het Engels (!) zijn 
ervaringen deelde over de 6 avontuurlijke weken bij een Essential School in Boston. 
Hoe hecht de band is die studenten daar met hun teachers opbouwen bleek wel uit 
de oprecht lieve woorden van Caroline, zijn mentor die hem bedankte en zei dat hij 
altijd welkom is. 
 
Caroline is een klein vrouwtje die weet waar ze voor staat en dit graag met anderen 
deelt. Zij maakte in haar speech een grote indruk op mij en ik zag velen een traantje 
wegpinken. De complete speech komt nog beschikbaar maar er is één zin die er voor 
mij uitsprong:  
“More than anything students need to be save, known and respected.”  
De algemene consensus was na afloop: wij willen dat ook! Er over doorpraten 
konden we bij de keukentafelgesprekken. Ik begeleidde de tafel met de eierkoeken, 
een groepje van 7 leerkrachten. Een aantal waren al op reis geweest naar The 
Essential Schools in Amerika, twee zullen er dit jaar naar toe gaan en aantal hebben 
dit nog op hun verlanglijstje staan (waaronder ik). Met elkaar stelden we de 
volgende wezenlijke vragen: Wat houdt ons tegen? Wat hebben we nodig? Een 
aantal opmerkingen van dit gesprek heb ik opgeschreven en wil ik, weliswaar zonder 
de context, met jullie delen. Geef er je eigen interpretatie aan. 

 We moeten leren loslaten.  
 Het gaat om andere vragen stellen. 
 We vullen al zoveel van te voren in. 

 We moeten meer focussen op het proces in plaats van op het product. 
 Waarom hebben we bevestiging nodig? 
 In Nederland beoordelen we terwijl ze in Amerika coachen en inspireren, dat 

is een wezenlijk verschil! 

 Op The Essential Schools zijn studenten echt gelijkwaardig en kunnen ze 
elkaar respectvol aanspreken op gedrag.  

 We moeten open staan voor continu leren.  
 Opvoeden en onderwijs is altijd verbonden aan risico’s.  
 Het zit in jouw! 

 
Ik herken heel wat Habits of Mind in deze opsomming. Jij ook? 
 
Voor de officiële opening had ik al even met Caroline kunnen kletsen over de Habits 
of Mind, die worden namelijk ook ingezet bij The Essential Schools. We waren het 
met elkaar eens dat het hier niet om vaardigheden gaat maar om habits, gewoonten, 
die je constant blijft oefenen en verfijnen. Het is niet een lesmethode maar een way 
of life. En dat maakt het ook zo moeilijk om leerkrachten erin te onderwijzen, gaf 



Caroline aan. Ze vroeg mij, want mijn favoriete habit was. Ik vertelde haar dat het 
volgens mij begint bij open staan voor continu leren. Geen fixed mindset of geloven 
dat iets aangeboren is maar groeien! Het hangt ook van de situatie af welke habit op 
dat moment ingezet moet worden. Soms vraagt een probleem om flexibel denken of 
juist om creativiteit. Het is de kunst om die situatie te herkennen en de juiste tools of 
strategieën in te zetten. Caroline vond zelf reflecting heel belangrijk. Reflecteren op 
je werk en op jezelf. Als je daar een gewoonte van maakt………(vul zelf verder in).   
 
Meer lezen over The Essential Schools? Kijk op: 
http://deleerschool.nl/boek-the-essential-schools/  
Meer lezen over Habits of Mind? Kijk op: 
www.habitsofmind.nl  
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