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Op 25 augustus 2016 organiseerde Agora 
het jaarlijkse congres ‘Leren aan de Zaan’ 
voor alle medewerkers en anderen die bij 
de organisatie betrokken zijn. Er wa-
ren veel presentaties en workshops. De 
deelnemers hebben moeten kiezen uit 
een veelheid van activiteiten. Ergens is 
dat jammer, want stuk voor stuk zijn ze 
de moeite waard om van te leren en om te 
‘beleven’.
Daarom dat we in deze Marktplaats de 
inspirerende lezingen en bildungsactivi-
teiten in een verkorte vorm en via versla-
gen van begeleiders en deelnemers aan u 
presenteren.
In de lezingen en workshops, gehouden 
in diverse gebouwen in de Zaanstreek, 
komen thema’s uit de politiek, religie, 
wetenschap, sport, cultuur en onderne-
merschap aan bod.
De keuze van deze thema’s is geënt op het 
bildungsagoramodel .In het artikel van 
Peter Henk Steenhuis ziet u dit model nog 

eens uiteengezet. En ook kunt u er het 
prachtige boek ‘De Zaanse Agora’ nog op 
naslaan. Dan begrijpt u ook dat elk artikel 
en elke activiteit raakt aan een element 
uit een levens- of trainingssfeer.
In het artikel ‘Bildung – Brede vorming’ 
verwoorden Marja Bruinsma en Anneke 
Bax de ambitie van Agora en geven zij aan 
hoe je het kind kunt toerusten om met 
de huidige complexe wereld en met de 
toekomstige wereld om te gaan.

Deze bildung, de brede vorming, kun je 
realiseren in het onderwijs als ook de 
leraar zich breed oriënteert op de maat-
schappelijke en culturele verworvenhe-
den en uitingen en daarmee ook de eigen 
persoonlijkheid blijft ontwikkelen. Het 
congres ‘Leren aan de Zaan’ heeft hier een 
impuls aan gegeven.

U raakt vast geïnspireerd om u verder te 
verdiepen in de ontwikkelingen en visies 

die in dit nummer staan beschreven. We 
hopen dat de leraar het als een uitda-
ging ziet om zo’n beschreven activiteit, 
vertaald naar de eigen situatie, binnen de 
groep uit te voeren.

inhoudsopgave & van de redactiemp23

<

van de redactie Reacties & suggesties: redactie@agora.nu

‘Echt leren vindt niet op school 
plaats!’ : een schokkende 
conclusie, getrokken door een 
groep onderwijsprofessionals 

bij een lezing over bildung…

ik begin mijn column op deze manier, omdat 
een boeiende startzin belangrijk schijnt te 
zijn bij het schrijven van een goede column. 
het trekt namelijk de aandacht. mezelf 
kwetsbaar opstellen en het gebruik maken 
van circa 400 woorden, korte zinnen, een 
goede tekstopbouw en een eigen schrijfstijl 
zullen ervoor zorgen dat ik jouw aandacht 
kan vasthouden en dat je de column 
helemaal uit zult lezen. 

Leren / Leven
| Door: Petra Glandorff |
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doordat ik heb gelezen over hoe je een 
column schrijft en door onderzoek te doen, 
ben ik lerende. zowel lezen, onderzoeken 
en ervaren (inoefening) zijn onderdelen die 
dagelijks terugkomen op school. het lijkt 
er dus tóch op dat er sprake is van leren op 
school. is de conclusie, waar de column mee 
is gestart, dan geheel misplaatst? 

om antwoord te kunnen geven op deze 
vraag is het belangrijk meer zicht te krijgen 
op deze conclusie. tijdens de genoemde 
lezing is aan de groepsleden gevraagd terug 
te denken aan een moment in hun leven 
waarin er veel geleerd is. bij het nagesprek 
bleek dat iedereen een leermoment 
noemde waarbij sprake was van een 
ervaring die veelal gepaard ging met pijn en 
verandering. 
opvallend genoeg noemde niemand het 
leren op school! 

hoe zit dat dan met het leren binnen 
Agora? staat het leren van de schoolse 
vaardigheden centraal of juist het leren via 
levenslessen? 

binnen Agora wordt er dagelijks op 
verschillende niveaus gesproken over 
leren, voor zowel kinderen als werknemers. 
voor deze laatste groep wordt één keer 
in de twee jaar het congres ‘leren aan 
de zaan’ georganiseerd. een duidelijker 
link naar leren is er niet! tijdens de 
laatste studiedag had vooral het leren in 
diverse trainings- en levenssferen binnen 
het agorabildungsmodel prioriteit. het 
leren binnen deze sferen werd echter 
niet aangeboden via het inslijpen van 
vaardigheden (het schoolse leren) en 
ook niet volgens het leren via pijn en 
verandering. er is dus nóg een manier van 
leren: leren door vorming. 
door jezelf te vormen binnen diverse 
gebieden wordt je leven rijker. deze rijkdom 
neem je mee in je algehele zijn en dus ook 
naar het werk. de slogan van Agora: ‘leren / 
leven’ past volledig bij leren aan de zaan 7: 
een mooie, rijke en fijne manier van leren!

nu weer terug naar het schrijven van de 
column. Als ik de voorwaarden bekijk, 
heb ik al aardig wat vaardigheden tot mij 
genomen. de hoeveelheid woorden heb 
ik helaas overschreden. belangrijker is dat 
het mij gelukt is jouw aandacht tot het 
einde toe vast te houden. mijn conclusie 
is dan ook dat ik tevreden ben, maar zeker 
nog niet klaar ben met leren (… o.a. van het 
schrijven van een column)!  
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‘We leren niet voor de school, maar voor het leven’ 
Seneca (ca. 4 v Chr-65 n. Chr.)

De agora was in de griekse oudheid de markplaats 
én ontmoetingsplaats waar het sociale leven zich 
afspeelde. een belangrijke plek met een politieke, een 
sociale en een commerciële functie. 

de naam van onze stichting Agora is niet voor niets ontleend aan 
dit plein, deze ontmoetingsplaats: zij is de plaats waar kinderen 
en volwassenen samen komen om met en van elkaar te leren en 
samen te leven. 
dit impliceert dat wij ons in ons onderwijs niet alleen richten op 
taal, lezen en rekenen, hoe belangrijk en voorwaardelijk deze ook 
zijn om te kunnen participeren in de samenleving.
brede vorming: het opleiden van kinderen voor een maatschappij 
die we nu nog niet kennen, is één van de beloften in het id van 
Agora.

‘Waarom zou niet ieders leven een kunstwerk 
kunnen worden?’

Michel Foucault (1926-1984) 

Samen leren, leven
in een tijd waarin prestaties bij rekenen en taal de enige doelen 
van de school lijken te zijn geworden, dreigen andere belangrijke 
aspecten van de ontwikkeling in de verdrukking te komen. 
natuurlijk is onderwijs in de basisvakken belangrijk. zonder 
vaardigheid in lezen en schrijven is er immers geen toegang tot 
alle rijke bronnen en wordt het communiceren met elkaar beperkt. 
een kind moet kunnen rekenen, want in onze samenleving gaat 
het ook over handel en geld. daarbij geldt dat ook dat getallen ons 
de mogelijkheid geven om de wereld te duiden. 
goed onderwijs leert ook voor het ‘samen leven’ en is gericht op 
het recht van leerlingen om zich zo volledig mogelijk te kunnen 
ontplooien.

Bildung - 
Brede vorming 
Agora, de marktplaats voor het leven
| Door: Anneke Bax en Marja Bruinsma |

‘Onderwijs is onze kinderen leren naar de 
juiste dingen te verlangen.’ 

Plato (427-347 v. Chr.)

om de ander te kunnen bereiken is het van belang dat kinderen 
zich kunnen uiten op verschillende wijzen. de één zet de taal 
mondeling in en de ander doet dit op papier. muziek, de taal van 
de wereld, weet te verbinden, zorgt voor ontroering en plezier. 
de filosofie leert ons anders te kijken in onze complexe wereld 
die soms vraagt om onderzoek en minder voor de hand liggende 
antwoorden. kunst heeft de samenleving door de eeuwen heen 
de mogelijkheid geboden om het onzegbare te communiceren. 
levensbeschouwing, vanuit welk perspectief dan ook, laat ons 
nadenken over zingeving en de betekenis van ons bestaan en onze 
relatie tot de ander. 
het kunnen erkennen en respecteren van de menselijke 
verscheidenheid, andere ‘werelden’ kunnen begrijpen, is niet 
alleen een verrijking voor ons mens-zijn, maar ook voor de 
samenleving.

 ‘De taak van het onderwijs is om leerlingen voor 
te bereiden op een wereld die er nog niet is.’

Peter Sloterdijk (1947- heden)

Toekomstgericht
de bekende duitse cultuurfilosoof peter sloterdijk (1947-) wees 
ons er eerder op dat het onderwijs per definitie opleidt voor een 
samenleving die wij nog niet kennen. 
dit is nu meer dan ooit van toepassing: we leven in een nieuw 
tijdperk, in een wereld die door de technologische ontwikkelingen 
snel verandert. hoe deze wereld er over tien jaar uit zal zien, welke 
opleidingen en beroepen er dan zullen zijn, zijn vragen die we niet 
of nauwelijks kunnen beantwoorden. tegelijkertijd is het onze 
opdracht onze leerlingen in een snel veranderende samenleving 
voor te bereiden op en toe te rusten tot deze toekomst. 
toekomstgericht onderwijs gaat over taal, lezen, rekenen 
(kwalificatie), socialisatie én subjectivatie (biesta), waarbij 
solidariteit en rechtvaardigheid voor Agora belangrijke waarden 
zijn. dit willen wij samen met de kinderen en hun ouders/
verzorgers tot stand brengen, zodat leerlingen kritisch, zelfsturend 
en oplossingsgericht kunnen anticiperen op de ontwikkelingen die 
zich aandienen.

‘De taak van het onderwijs is vooral om de drie 
domeinen, kwalificatie, socialisatie en subjectivering, 

in betekenisvolle balans te houden.’
Gert Biesta (1957- heden)

Bildung, brede vorming
bildung is het ontwikkelen van denkvaardigheden, persoonlijkheid 
en karakter, zodat je kunt omgaan met de complexiteit van de 
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 KijKen in het brein
 mYthen en mogelijkheden

Er wordt tegenwoordig veel hersenonder-
zoek gedaan. Informatie over de werking 
van de hersenen is hierdoor toegankelij-
ker geworden. Maar welke verhalen in 
de (vooral populaire) media zijn waar en 
welke niet? Dat is lastig te bepalen. Het 
boek ‘Kijken in het brein’ neemt je mee in 
de wereld van de hersenscans. Wat kun je 
eigenlijk écht met hersenscans onderzoe-
ken? En wat niet? Wat zijn veelbelovende 
toepassingen, en wat hersenspinsels of 
neuroscience-fiction?

X Sandra van Aalderen
 EAN:9789021457567
 Uitgever: Singel Uitgeverijen
 Druk:2015
  http://www.singeluitgeverijen.nl/querido/boek/kijken-
 in-het-brein/ 

 het AgorAmodel
 de wereld is eenvoudiger dAn je denkt

De wereld is complex, maar zit toch 
eenvoudiger in elkaar dan je denkt. 
Want welke weg je ook neemt in het 
leven, je belandt toch altijd weer in 
dezelfde soorten gebouwen. We leven 
in privéhuizen, werken in private 
gebouwen, organiseren onszelf rond 
publieke gebouwen en besturen de 
samenleving vanuit politieke gebouwen. 
Om het leven in deze vier levenssferen 
goed te laten verlopen, trainen we ons 
in vier trainingsgebouwen: de tempel, 

de sportschool, het museum en de academie. Deze gebouwen 
zijn rond ieder centraal plein (de agora) van elke stad overal 
ter wereld te vinden, stelt René Gude. Als je je gemakkelijk wilt 
bewegen in het leven, dan doe je er dus goed aan de leidende 
beginselen van alle gebouwen te leren kennen. Verdiep je 
in alle levens- en trainingssferen. Dat is de kortste weg naar 
persoonlijke ontwikkeling en een integere persoonlijkheid.

X René Gude
 Het Agoramodel, 
 De wereld is eenvoudiger dan je denkt
 ISBN: 978949-1693-54-0
 https://isvw.nl/Shop/het-agoramodel/ 

Boeken tips       
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huidige wereld en met het onbekende van de toekomstige 
wereld. 

bildung gaat over ‘wie ben ik’ en ‘hoe ben ik’ in dialoog met 
de ander. 
de filosoof wilhelm von humboldt (bedenker van de term 
bildung) formuleerde het zo; ‘om jezelf te kunnen ontplooien 
is het nodig zinvolle verbintenissen met anderen aan te 
gaan’. 

‘Ieder individu, afhankelijk van zijn behoeften en 
mogelijkheden en gebonden aan de grenzen van zijn 
kracht, moet de kans hebben om zich te ontwikkelen 

volgens zijn innerlijke persoonlijkheid.’
Wilhelm von Humboldt (1767-1835)

om je in te zetten voor je toekomst en idealen is het nodig 
dat je weet wie je bent en dat je zicht krijgt op je vermogens, 
talenten en kernwaarden. persoonlijkheid is, zoals we weten, 
al jaren een belangrijke voorspeller van succes. tegelijkertijd 
gaat bildung niet over ‘ik maak zelf het wel uit’. 
daar waar in het verleden vooral de nadruk lag op kennis 
(vaardig zijn), vraagt samenleven vandaag om goed 
handelen (waardig zijn) en sociaal burgerschap (aardig zijn).

voor Agora vormen persoonsvorming door bildung en 
burgerschap (socialisatie) de kern van de brede vorming. 
de persoonlijke ontplooiing realiseren we door een brede 
kennismaking met en beschouwing van culturele en 
maatschappelijke verworvenheden en uitingen (gude & van 
stralen 2012).

‘Bildung, het proces van ontwikkeling, beschaving en 
vorming, is iets dat mensen met elkaar en voor zichzelf 
doen: je ontwikkelt jezelf. Andere mensen kunnen ons 

omvormen of omscholen, maar onszelf vormen of scholen 
kunnen we alleen maar zelf. Jezelf vormen is werkelijk 

iets anders dan gevormd worden, een opleiding genieten. 
Een opleiding doorlopen we met het doel uiteindelijk iets 
te kunnen. Als we onszelf daarentegen ontwikkelen, dan 
werken we eraan dat we iets worden. We streven ernaar 

om op een bepaalde manier in de wereld te zijn.’
  Peter Bieri (1944-heden)

De leraar, de onderwijsassistent
bildung is geen vrijblijvende aangelegenheid: de gebildete 
volwassene is een voorwaarde voor de bildung van het kind, 
de leerling bij wie in de basis alles al aanwezig is.

de leraar is belangrijk om verantwoord en evenwichtig 
te werken aan de kwalificatie, de socialisatie en 
persoonsvorming van leerlingen. daarom moet de 
leraar de ruimte krijgen om zich meer te ontwikkelen 
tot een persoonlijkheid, die beschikt over een brede 

maatschappelijke en culturele oriëntatie, een kritische 
onderzoekende houding, praktische wijsheid in 
onderwijszaken en de ruimte te nemen en krijgen om te 
werken aan de educatieve én persoonlijke ontwikkeling van 
zijn leerlingen. 
de leraar, de onderwijsassistent, is niet alleen toegerust om 
leerlingen pedagogisch en didactisch te begeleiden, maar 
maakt zelf bewuste normatieve keuzes bij het opvoeden en 
het ‘onderwijzen’. 

Bildung en het onderwijsaanbod
‘bildung… weer iets nieuws of bildung… .oude wijn in nieuwe 
zakken?
de waarheid ligt in het midden.

wat we allang al doen is ‘de wereld’ de school in halen en ‘de 
wereld’ in gaan met de kinderen. 
de verandering zit in de verdieping die we daarin kunnen 
aanbrengen: ‘welke rituelen, cultuur, waarden ervaren we als 
we de wereld naar binnen halen of wanneer we naar ‘buiten’ 
gaan? 
en ‘hoe verhouden wij ons daartoe?’. kortom, met een open 
geest op onderzoek uitgaan om zo met en van elkaar te 
leren, je persoonlijkheid te vormen en de wereld om je heen 
te kunnen duiden. wanneer een mens ‘de wereld’ van de 
ander heeft verkend, is hij/zij in staat om zich daar thuis te 
voelen zonder zijn persoonlijkheid te verliezen. 
het nu en de toekomst vraagt om creatieve, zelfsturende, 
onderzoekende, maatschappijkritische en sociale burgers. 
bildung draagt bij tot de ontwikkeling van een sterke 
identiteit. hiermee kan een ( jong) mens stevig staan 
en wendbaar zijn in een omgeving die aan constante 
verandering onderhevig is. 
in dit alles schuilt de opdracht van Agora als marktplaats. 
het leven leren, leren om te leven en leven om te leren. 

het boek ‘de zaanse Agora’ met daarin het 
agorabildungsmodel is een praktisch hulpmiddel om in het 
onderwijsaanbod, de brede vorming gestalte te geven. het 
‘agorabildungsmodel’ ondersteunt de implementatie van 
bildung en is een instrument om de samenhang tussen de 
trainings- en levenssferen helder te maken: ‘we steken de 
marktplaats over en stappen de sferen binnen’.

‘Fiets maar eens door de stad. Elk gebouw kun je toewijzen 
aan één van de acht levens- of trainingssferen.’

 René Gude (1957-2015)

bildung zal de komende jaren binnen Agora de verbinding 
zichtbaar maken tussen breed, passend en opbrengstgericht. 
in ons onderwijs gaan we met onze partners de brede 
opdracht van bildung herontdekken en gestalte geven. ook 
dan zullen kinderen, wellicht nog beter, goed leren lezen, 
schrijven en rekenen én rusten we onze leerlingen toe voor 
een samenleving die er nog niet is. precies dát wat een goede 
school moet doen. 

 de dominee leert vloeKen
 over woede, onmAcht en dAAdkrAcht

Rikko Voorberg, een keurige gerefor-
meerde domineeszoon, ontwikkelde zich 
tot een dwarse, graag gehoorde stem in 
het maatschappelijk debat: een nieuwe 
beeldenstormer. Volgens hem moet het 
anders en kán het anders in onze wereld. 
Hij bracht Pasen door in vluchtelingen-
hel Idomeni, heette zedendelinquent 
Benno L. via een Facebookpagina wel-
kom in zijn straat en zette bekladde hui-
zen van vluchtelingen vol bloemen. In 
‘De dominee leert vloeken’ houdt hij een 

pleidooi voor woede als middel tegen cynisme, voor opnieuw 
leren vloeken en voor creatieve, constructieve actie. Als woede 
volwassen wordt kan die de wereld weer veranderen.

X  Rikko Voorberg 
 Uitgever: de Arbeiderspers 
 EAN: 9789029505857 
 Druk: 2016
  https://www.bol.com/nl/p/de-dominee-leert-vloeken/ 

9200000060486690/ 

 twee werelden twee werKelijKheden

Journaliste Margalith Kleijwegt heeft een rapport geschreven 
voor het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen. 
Ze beschrijft in deze reportage hoe docenten omgaan met 
gevoelige maatschappelijke kwesties in hun klas. Denk 
bijvoorbeeld aan de komst van vluchtelingen naar Europa en 
Nederland. Ze bezocht voor deze publicatie 4 hbo’s, 8 mbo’s en 
5 vmbo’s. De bezoeken vonden plaats in de zomer van 2015, dus 
voor de aanslagen in Parijs van november 2015. 

X  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/ 
2016/02/01/twee-werelden-twee-werkelijkheden-een-verslag-
over-gevoelige-maatschappelijke-kwesties-in-de-school 

 Lucas Westerbeek 
 Over Lucas op Leren een de Zaan 
 http://defrisseblik.nl/wie-zijn-wij/expertsessies/ 

 Aftermovie Leren aan de Zaan 7:
 Hét congres van Agora
 https://www.youtube.com/watch?v=lOeTQjn3TZ0 
 of kijk op www.youtube.com en zoek op: Leren aan de Zaan

Boeken 
tips
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ze zien tempels, stadions, theaters en 
scholen. en ook die gebouwen zie je door 
de geschiedenis in elke stad opduiken; wat 
erin gebeurt zal in de loop der tijd telkens 
veranderen.
die gebouwen helpen ons. daarin kunnen 
we ons als burger trainen in de deugden die 
we nodig hebben om ons als burger staande 
te houden in het dagelijks verkeer: sport, 
religie, kunst, filosofie/wetenschap. 

Gude vergelijkt de verschillende 
civilisatietechnieken wel met een 
fitnessruimte. Soms train je expliciet de 
schouderspieren, om daarna in het dagelijks 
leven alle spieren weer te gebruiken, maar 
toch op bepaalde vlakken iets sterker te zijn 
geworden.

in het bildungsagoramodel hebben we dus 
vier levenssferen – privé, privaat, publiek, en 
politiek – en we hebben vier trainingssferen 
– sport, religie, kunst en filosofie/
wetenschap om ons als burger te oefenen 
ons staande te houden in de maatschappij.
 
nu van de burger naar de burger in spe: 
de scholier. van onderwijzers, tot de eerste 
kamer, tot de onderwijsraad en de hbo-
raad – overal is op hoge toon gesteld dat 
het niet genoeg is wanneer onze kinderen 
aardig leren spellen en rekenen. ze pleiten 
allemaal voor persoonlijkheidsvorming. 
willen we kinderen tot een volwaardig 
burger maken, willen we ze bilden, dan 
moeten we ze voorbereiden op het werk 
dat ze gaan doen, op het gezin dat zij 
gaan stichten, op de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid die ze later op zich 
zullen nemen, op de politieke interesse die 
ze hopelijk aan de dag weten te leggen.
bildung gaat om de innerlijke (en ook 
maatschappijgerichte) ontwikkeling. 
niemand anders dan de persoon zelf kan dit 
bewerkstelligen, in de hoop dat ze later, als 
burger, vrijelijk de Agora oversteken, van de 
kerk naar het museum, of van de privésfeer 
naar de politieke sfeer. gude: ‘door goed 
onderwijs kan de mens zich ontwikkelen tot 
een zelfstandig, moreel individu.’

in 2015 heb ik op de Agorascholen in 
de zaanstreek tientallen interviews 
afgenomen om grip te krijgen op de vraag 
hoe die gudiaanse bildung dan de scholen 
in komt. duidelijk is dat die scholen de vier 
levenssferen in hun onderwijs betrekken. 

ik stond op het sportveld om te zien 
hoe hier expliciet deugden als moed, 
samenwerken, en het vermogen getraind 
te worden om tegen je verlies te leren 
kunnen. hoe bij lessen in het kijken naar 
kunst kinderen gestimuleerd worden hun 
fantasie in woorden te vatten. hoe de 
burgerschapsvorming beoefend wordt in 

Een van de bekendste woorden 
die rené gude als denker des 
vaderlands heeft gemunt, is 
humeurmanagement. om 

je humeur te kunnen managen is 
het belangrijk dat je zin hebt in het 
leven. humeurmanagement is, zoals 
gude vaak zelf zei, ook wel bildung of 
bestemmingmakerij, of een vorm van 
‘ambachtelijk zingeven’.

dat zingeven moet je zelf doen. vroeger 
was zingeving strikt genomen een vorm 
van zin-krijging, in de tijd dat al het goede 
nog van boven kwam. in onze tijd betekent 
de term zingeving dat je zelf ‘aan de bak 
moet’. volwassenen moeten dit, kinderen 
ook. ‘je moet van jongs af aan op school iets 
regelen met vriendjes en vriendinnetjes, je 
moet een baan zien te krijgen. je moet een 
gezin stichten. dat is een ongelooflijke hoop 
gedoe!’ 

door na te denken, te filosoferen, kun je dat 
gedoe wel wat vereenvoudigen. en dat heeft 
gude gedaan, vaak samen met anderen, 
bijvoorbeeld met de onderwijsadviseur 
gerard van stralen en zijn vriend en uitgever 
erno eskens. zij ontwikkelden samen het 
zogenaamde bildungsagoramodel, dat 
vorig jaar als didactisch instrument werd 
geïntroduceerd op de 25 Agorascholen in 
de zaanstreek, om de implementatie van 
bildung te ondersteunen. in 2015 heb ik 
geboekstaafd op welke manier de scholen 
dat doen. in 2016 ben ik nagegaan op welke 
manier het gedachtegoed van gude in het 
bedrijfsleven zou kunnen worden gebruikt. 
dat leidde tot het boek Werk verZetten, 
gepubliceerd in november 2016.

het bildungsagoramodel is gebaseerd 
op de griekse Agora, de marktplaats. wie 
naar het centrum van een oude griekse 
stad kijkt, komt daar allerlei verschillende 
typen gebouwen tegen. maar als je goed 
kijkt, zie je dat het vooral vier soorten 
gebouwen zijn: privéwoningen, private 
bedrijfsgebouwen, publieke gebouwen 
en politieke gebouwen. de wereld mag 
sterk veranderen, maar deze gebouwen 
lijken behoorlijk constant te zijn: je vindt 
ze 5000 jaar voor christus in de nu turkse 
nederzetting Çatalhöyük, je vindt ze in 
het middeleeuwse parijs, maar ook in de 
gemeente zaanstad.

dit brengt gude op het idee dat wij ons 
leven vooral doorbrengen in vier sferen: 
levenssferen noemt hij die. de eerste is de 
privésfeer, daartoe behoren vrienden, fami-
lie en het gezin. in die privésfeer staat be-
langeloosheid centraal. de tweede is de pri-
vate sfeer, waarin je prestaties en beloning 
zakelijk via een contract regelt. de derde 
sfeer is de publieke sfeer, waar je vrijwillig 
projecten kunt starten met mensen en voor 
mensen die je helemaal niet kent. en ten 
slotte is er nog de politieke sfeer, waarin je 
zo actief kunt worden als je zelf wilt. 
gude heeft het idee dat we ons niet in nog 
meer sferen begeven. goed, we duiken ook 
graag de natuur in om tot rust te komen, 
maar dat noemt gude in navolging van de 
duitse filosoof peter sloterdijk, de ecosfeer, 
die juist om al die sferen heen zit. zonder 
die ecosfeer zijn de andere sferen niet 
mogelijk. 

een burger moet zijn humeur dus managen, 
moet zin maken, ergens in die vier 
gebouwen. het kost soms moeite die sferen 
scherp van elkaar te onderscheiden, want 
in nederland beweegt iedere burger zich 
vrijelijk van de ene naar de andere. daarom 
is een burger een viereenheid, zo zei gude 
eens in trouw: ‘een werkend privépersoon 
met maatschappelijke verantwoordelijkheid 
en politiek besef’.

gude, en met hem van stralen en eskens, 
zien nog meer op die griekse Agora. 

De Zaanse Agora
Voormalig Denker des Vaderlands, René Gude, raakte het land met 

zijn woorden over zijn eigen dood. Peter Henk Steenhuis schreef voor 
Stichting Agora een boek over het gedachtegoed van Gude, toegepast 

op scholen: ‘De Zaanse Agora’. 

| Door: Peter Henk Steenhuis |

Peter Henk Steenhuis 
studeerde Nederlandse 
taal- en letterkunde aan de 
Universiteit van Amster-
dam. Sinds 1994 werkt hij 
bij Trouw als eindredacteur, 
plaatsvervangend chef 
kunst en filosofieredacteur. 
Hij werkte nauw samen 
met René Gude, denker des 
Vaderlands en oud-direc-
teur van de ISVW. Met hem 
schreef hij het kunstboek 
‘Door het beeld, door het 
woord’. Op basis van het 
mede door Gude bedachte 
Agoramodel publiceerde hij 
in 2015 ‘De Zaanse Agora. 

www.tekstinstijl.nl

Boeken 
tip

X René Gudde: Het Agoramodel, 
 De wereld is eenvoudiger dan je denkt.
 zie pagina 7

gesprekken over de eventuele bouw van 
een moskee in Assendelft. maar ook heb ik 
kinderen in een gesprek met een dominee 
op een hedendaagse manier horen vertellen 
over het paasverhaal, toen zij terugkeken op 
de ‘passion zaandam’ die zij samen hebben 
opgevoerd. en telkens ontdekte ik weer dat 
goed taalgebruik de bron is van beschaving 
en cultuur.

vaak moest ik denken aan wat rené gude 
zei: ‘de mens is maakbaar, maar het kost 
zoveel tijd dat je denkt dat je niet maakbaar 
bent.’ in de zaanstreek stoppen ze hier tijd 
in, zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen 
tot een zelfstandig, moreel individu. 

agora.nu

Ik stond op het sportveld 
om te zIen hoe hIer 
explIcIet deugden als moed, 
samenwerken, en het 
vermogen getraInd te 
worden om tegen je verlIes 
te leren kunnen. 

Peter Henk Steenhuis
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de gracht en de winkels in zaanse stijl, is het aantal passanten 
verdubbeld: zaanstad zit in de lift.
maar als mensen zich willen vestigen, moeten woningen ook 
aantrekkelijk zijn. dat betekent dat je ook iets moet doen aan 
het woningbestand. nu is 60% sociale woningbouw, terwijl de 
behoefte beduidend lager is. een focus op een wat gevarieerder of 
hoger segment is nodig. de stad moet ook rekening houden met 
de groeiende groep eenpersoons huishoudens, die door vergrijzing 
ook in zaanstad oprukt. en rekening houden met de trek van jonge 
gezinnen uit de grote stad: kan zaanstad daar geen mooie rol in 
spelen?

in een poging om te gaan met de verstedelijking heeft nederland er 
in het verleden voor gekozen ‘suburban’ te bouwen. dat wil zeggen: 
nieuwe steden op het platteland, denk aan Almere. dit is echter 
een dure operatie, alles moet aangelegd worden. bouwen in de 
bestaande stad lijkt op korte termijn duurder, maar is op de langere 
termijn voordeliger, want bijvoorbeeld de leidingen en wegen 
zijn er al. daarom is het goed te blijven kijken naar plekken in de 
zaanstreek waar je binnenstedelijk kunt bouwen en het ommeland 
kunt sparen.
daarnaast is inclusie belangrijk: je moet bevolkingsgroepen niet 
uitsluiten, maar insluiten. een open stad, waarin mensen elkaar 
ontmoeten. diverse milieus in interactie met elkaar en niet apart 
van elkaar. maar hoe ga je de diverse milieus met elkaar in contact 
te brengen en mengen? hoe maak je de bevolkingssamenstelling 
wat betreft inkomensklasse, in bijvoorbeeld poelenburg, wat meer 
divers? 

van belang is dat er werkgelegenheid naar zaanstad gehaald wordt 
die bij de stad past. in Amsterdam heeft men de creatieve klasse, 

Verstedelijking in de wereld
in de loop van de geschiedenis zie je dat steeds meer mensen 
van het platteland naar de stad trekken, de wereld gaat van 
een rurale samenleving naar ‘urban’. in 1800 leefde 3% van de 
wereldbevolking in steden, rond 1900 was dit 14% en anno 
2016 leeft 54% van de wereldbevolking in steden. en deze 
ontwikkeling loopt nog steeds door met megasteden als 
resultaat. buiten europa is het aantal steden met 5 miljoen 
inwoners of meer nog steeds groeiende. in 1950 woonde 38% 
van de stedelingen in europa, nu vooral in Azië. je ziet ook dat de 
gemiddelde leeftijd in de opkomende stedelijke gebieden lager 
is. europa is hierbij vergeleken aan het vergrijzen (bron: UN world 
cities report 2016, http://wcr.unhabitat.org/wp-content/uploads/
sites/16/2016/05/Chapter-1-WCR-2016.pdf)
mensen trekken naar de stad, omdat dit hun kansen biedt. hoe 
groter de verstedelijking, hoe minder armoede te zien is. 
in de huidige geglobaliseerde samenleving worden steden 
steeds belangrijker. bepaalde steden en met name de verbinding 
tussen deze steden doen ertoe. 

Ontwikkelingen rond steden
het feit dat steeds meer mensen in stedelijke gebieden wonen, 
heeft invloed: de stad bepaalt. dit zie je terug in het modebeeld 
en in de media. veel tv-series spelen zich af in de stad, reclames 
gebruiken steeds vaker de stad als achtergrond. 
in de politiek zie je dat de politieke partijen die de steden 
beheersen, de meeste invloed hebben. in nederland zie je dat 
bijvoorbeeld het cdA dat meer in dunbevolkte gebieden heeft, 
en d66 en de vvd in stedelijke gebieden.
er vindt een steeds grotere polarisatie plaats tussen de stad en 
de landelijke gebieden, in de stad wonen over het algemeen 
meer hoger opgeleiden en is de bevolking jonger. deze 
polarisatie was ook duidelijk te zien bij de stemmers tijdens 
het brexit-referendum in engeland. het platteland was voor de 
brexit, de steden tegen. de ouderen waren voor, de jongeren 

tegen. de lager opgeleiden 
waren voor, hoog opgeleiden 
tegen.

Steden in Nederland
ook in nederland zie je 
verstedelijking. de randstad 
groeit, de vier grote steden, 
en met name Amsterdam, 
zijn populair. niet alleen voor 
mensen op zoek naar een baan 
of studie, maar ook onder 
toeristen. zo is het aantal 
Airbnb-adressen in Amsterdam 
explosief gegroeid. 
er is een groeiende behoefte aan 
woonruimte. deze verandert. het 
aantal eenpersoonshuishoudens 
groeit door de grote groep 
alleenstaande jongeren en de 
vergrijzing van de bestaande 
bevolking. de stad kan de groei 
niet aan en moet woningen 
bijbouwen. hierbij wordt ook 
gezocht naar ruimte in de 
gemeenten er omheen, onder 
andere in zaanstad. 

Zaanstad
zaanstad krijgt de komende 
jaren te maken met overloop uit 
Amsterdam. wat betekent dit 
voor deze stad?
het is belangrijk om ervoor 
te zorgen dat je als gemeente 
aantrekkelijk bent. het helpt als 
je als stad een eigen identiteit 
hebt. Als je dat niet hebt, mis je 
de boot. door anders te zijn, hoor 
je bij de steden die opvallen/
populair zijn. dit voorkomt 
leegloop en alle economische 
problemen die daar bij horen.
sinds zaandam op het versterken 
van de zaanse identiteit heeft 
ingestoken met het inntel hotel, 

Allard Jolles, architectuur-
historicus. Bij het Rijks-
vastgoedbedrijf is hij 
afdelingshoofd Strategie en 
plaatsvervangend directeur 
portefeuillestrategie en 
portefeuillemanagement.  

De stad is een 
marktplaats

Een stad is een marktplaats, de plek waar mensen samenkomen. 
De stad is een plek waar mensen op zoek gaan naar een goede baan, een 

goed huis en een goede partner. In zijn lezing neemt Allard Jolles ons mee 
naar de stad: welke ontwikkelingen maken steden mee, waar gaat het heen 

en wat betekent dit voor ons?

| Lezing van Allard Jolles | Verslag door Carlita Koningstein |

Meer lezen van Allard 
Jolles? Op de website 
van Stedenbouw en 
Ruimtelijke Ordening 
vind je zijn columns, 
o.a. http://www.
sronet.nl/columns/
columns-s-ro/urban-
power.459698.lynkx

daar is Amsterdam goed in. 
waar zijn wij goed in? voor 
zaanstad zou dat de creërende 
klasse kunnen zijn, mensen 
die echt iets maken. wat is 
onze kracht? bijvoorbeeld de 
voedingsmiddelenindustrie, 
daar kun je je in onderscheiden. 
en het onderwijs moet hierop 
aansluiten. het onderwijs moet 
hier ook haar rol in pakken, 
kinderen opleiden voor de 
behoeften van de toekomst. 
het is goed om stil te staan bij 
wat de kinderen van nu nodig 
hebben: onderwijs waarbij ze 
waarden meekrijgen. een brede 
vorming zorgt voor een goede 
basis.

Toekomst
Als we willen dat onze regio blijft 
stralen, dan moeten we rekening 
houden met mondiale, nationale 
en regionale ontwikkelingen, 
maar ook nadenken over wat 
voor stad je wilt zijn: een stad 
die iedereen een kans geeft. een 
stad met de juiste woningen 
op de juiste plek, waar iedereen 
succesvol kan leven en werken. 

 54%
vAn de wereldbevolKing 

woont in steden
een stAd 

die iedereen 
een KAns 

geeft

Allard Jolles
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aanhangers van erdogan en die 
van fetulah gülen. 
opvallend was dat scholen en 
beleidsmakers anticipeerden 
op eventuele onrust na de 
vakantie. er werd nagedacht en 
plannen opgesteld. ook bij het 
ministerie van onderwijs heerste 
bezorgdheid. hun alertheid is een 
gunstige ontwikkeling.

Wij wordt wij/zij
het was vlak na de moord op 
theo van gogh. ik schreef het 
boek ‘onzichtbare ouders, 
de buurt van mohammed 
b.’, waarin ik de leerlingen 
en ouders van een vmbo in 
Amsterdam-west volgde 
met vrijwel alleen allochtone 
leerlingen. mohammed b. was 
de moordenaar en veel politici 
wilden weten hoe het er binnen 
de gezinnen uit die buurt aan 
toeging. vaak was ik de eerste 
nederlander die bij hen thuis 
kwam en ik verbaasde me over 
hun isolement. 

tien jaar later ging ik opnieuw 
naar deze gezinnen om te zien 
hoe het hun kinderen was 
vergaan. ze waren vierentwintig 
en deden het best redelijk. 
sommigen hadden een mbo-
diploma op zak, anderen hadden 
het hbo gehaald. niet iedereen 
had werk en één jongen was op 
crimineel gebied geradicaliseerd. 
de meeste leerlingen van toen 
waren nog steeds godsdienstig; 
de islam was hun richtsnoer, 
maar ze waren niet radicaal. ik 
zag niet vaak een gemengde 
vriendenkring.
 
de komst van isis gooide roet 
in het eten. de vooruitgang, die 

naar mijn idee werkelijk was 
geboekt, werd zomaar ongedaan 
gemaakt. de sfeer in het land 
werd grimmiger, het werd meer 
‘wij tegen zij’. ik was benieuwd 
welk effect die polarisatie en de 
aanslagen op de sfeer in scholen 
hadden. hoe gaan docenten 
om met die snel veranderende 
wereld en met gevoelige 
maatschappelijke thema’s? 
het onderwijs is een plek waar 
jonge mensen kunnen leren de 
feiten van veronderstellingen 
te scheiden, zich te verplaatsen 
in de ander, te ontdekken hoe 
belangrijk de vrijheid van 
meningsuiting is. en ze kunnen 
leren debatteren zonder elkaar 
naar de keel te vliegen.

Polarisatie
ik kreeg van het ministerie 
van onderwijs de opdracht 
op verschillende scholen met 
studenten en docenten te praten.
docenten relativeerden en 
benadrukten dat jonge mensen 
nu eenmaal vaak radicaal 
denken, oftewel het is een fase 
en het gaat wel weer over. daar 
hebben ze gelijk in, maar dat 
geldt niet in alle gevallen. 
het is belangrijk dat bestuurders 
en directeuren signalen van 
polarisatie serieus nemen, een 
visie ontwikkelen en docenten 
steunen. Als docenten de indruk 
hebben dat de directie het 
signaleren en bespreken van 
bepaalde opvattingen of bepaald 
gedrag niet belangrijk vinden, 
laten ze het eerder op hun 
beloop. 

Mentale segregatie
ook het op gang komen van de 
vluchtelingenstroom had grote 
impact, vooral bij ‘witte scholen’. 
docenten vonden het lastig om 
goed om te gaan met de vaak 
ongenuanceerde uitspraken 
van leerlingen. die uitspraken 
varieerden van ‘buitenlanders 
moeten worden teruggestuurd’, 
tot ‘Alle vluchtelingen verdienen 
een nekschot.’ op een aantal 
opleidingen waren leerlingen 
ervan overtuigd dat het syrische 
jongetje dat voor de turkse 

kust was aangespoeld en van wie zo’n iconische foto de wereld 
rondging, in werkelijkheid helemaal niet dood was. hij zou daar 
door de media zijn neergelegd.

dit verontrustende fenomeen noem ik mentale segregatie. 
het gaat om jongeren die elkaar niet kennen, niet begrijpen, 
bang voor elkaar zijn, terwijl ze met elkaar zullen moeten leven. 
het zijn jongeren die soms een totaal verschillende kijk op de 
werkelijkheid hebben.
het sociaal cultureel planbureau zag eenzelfde ontwikkeling en 
beschreef dit in het rapport ‘werelden van verschil’. hierin wordt 
de sociaal-culturele afstand beschreven die migrantengroepen 
voelen ten opzichte van nederland. de conclusie was dat bijna 
vijftig procent van de marokkaanse en turkse nederlanders in de 
categorie ‘gematigde segregatie’ valt. en dat is veel. 

Onzekere toekomst
veel leerlingen met een niet-nederlandse achtergrond maken 
zich zorgen over hun toekomst. krijgen ze een baan? een 
betaalbaar huis? hetzelfde gebrek aan vertrouwen vond ik 
op opleidingen met overwegend nederlandse leerlingen. de 
overheid staat ver van ze af. 
jongeren vinden dat er te weinig rekening met ze wordt 
gehouden, de wereld is vijandig en spant soms zelfs tegen ze 
samen. ze zijn ook, misschien net als hun ouders, bang. in het 
klein voor de ander, in het groot voor mogelijke aanslagen van is. 
eén van de leerlingen noemde deze tijd zelfs ‘een beproeving.’

luuk, een leuke student van de hogeschool van Amsterdam, zat 
in de klas met studenten die een andere achtergrond hadden 
en die net naar mekka waren geweest. ze wisten van elkaar hoe 
anders ze in het leven stonden maar spraken daar niet over. een 
goed en open, misschien wel confronterend gesprek tussen hen 
was wellicht waardevol geweest. 

tijdens mijn rondgang merkte ik dat docenten net zo goed 
onzeker zijn, niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten. ze 
tobben soms over hun eigen toekomst en die van hun kinderen. 

in de landen om ons heen speelt hetzelfde en overal zoekt 
men naar de beste manier om met spanningen en nieuwe 
werkelijkheden om te gaan. in engeland werd recent de website 
‘educateagainsthate’ gelanceerd. het lijkt een beetje op de site 
‘school en veiligheid’ die we hier kennen. in engeland is het nu 
wettelijk verplicht om kinderen te behoeden voor alle vormen 
van extremisme. 
op scholen waarover zoiets openlijk wordt gepraat, waar 
kwetsbaarheid geen taboe is, zijn minder spanningen. ook 
gesprekken met leerlingen verlopen dan soepeler. 

naarmate de sfeer in de maatschappij grimmiger wordt, zie je dat 
iedereen zijn of haar stelling betrekt en minder ruimte geeft aan 
de ander. ik heb geen pasklare oplossing, al denk ik wel dat het 
onderwijs hierin een belangrijke rol kan spelen.
wat mij betreft kan er niet genoeg aandacht besteed worden aan 
het voeren van lastige gesprekken in de klas, waarbij leerlingen 
van jongs af aan moeten leren hun standpunten te onderbouwen 
en waar de nadruk wordt gelegd op democratische, menselijke en 
universele waarden. dat is iets waar Agora volgens mij al volop 
mee bezig is. 

Meningsvorming
na de aanslagen op de redactie 
van charlie hebdo bezocht ik, 
samen met minister Asscher, 
een paar scholen in Amsterdam-
west. op een vmbo-school met 
alleen allochtone leerlingen 
overheerste verslagenheid en 
ongeloof: ‘moslims doen zoiets 
niet’. de media werden door 
deze leerlingen gewantrouwd. 
een leerling zei: ‘op het 
nieuws hoor je de waarheid 
niet. het Arabische nieuws is 
betrouwbaarder. waarom mogen 
die cartoons in charlie hebdo 
wél, terwijl het brengen van de 
hitlergroet verboden is?’ 
sommigen vonden dat er 
grenzen moeten komen aan 
de vrijheid van meningsuiting 
om mogelijke escalatie te 
voorkomen. ‘en waar zou je die 
grens dan moeten leggen?’ vroeg 
lodewijk Asscher. dat was een 
moeilijke vraag en de leerlingen 
lieten die beslissing graag aan de 
politiek over. 

zelfstandig leren nadenken over 
jezelf, je toekomst, je geloof 

is zó belangrijk. kritisch zijn, een mening vormen op basis van 
argumenten in plaats van op basis van vooroordelen of gevoelens. 
hoe belangrijk dat is merkte ik op een mbo in kampen, waar 
leerlingen er zeker van waren dat alle vluchtelingen, of in ieder 
geval bijna allemaal, terroristen waren. hoe ze dat wisten? dat 
hadden ze gehoord. van ouders, van vrienden, op sociale media. 
en in leiden beweerden studenten dat bejaarden geen koekje 
meer bij de koffie kregen. het geld voor die biscuitjes ging 
namelijk naar vluchtelingen.

ongefundeerde beweringen, complottheorieën, botsende 
wereldbeelden, het speelt door heel nederland en op alle niveaus. 
scholen worden er regelmatig mee geconfronteerd.
sinds de mislukte coup in turkije, afgelopen juli, maken scholen 
zich zorgen over de mogelijke botsingen in de klas tussen 

Twee werelden, 
twee werkelijkheden

Wat me opviel in het boek ‘De Zaanse Agora’ 
is de open manier waarop Agora de leerlingen 

tegemoet treedt. Er wordt nadruk gelegd op hun 
onafhankelijkheid. Het uitgangspunt is dat diversiteit 

misschien niet altijd gemakkelijk is, maar wel 
een verrijking. Leerlingen aanmoedigen om hun 

denkkracht aan te boren zal in de komende jaren in 
het onderwijs hard nodig zijn.

| Door: Margalith Kleijwegt |

Margalith Kleijwegt is een 
Nederlands journalist. Ze 
werkte sinds 1985 voor Vrij 
Nederland en is sinds 2012 
gevestigd als zelfstandig 
onderzoeker, schrijfster en 
journalist.

www.margalithkleijweg.nl 
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brengen. daar zijn leerlingen tot aan hun eindexamen mee bezig. 
ze worden er zelfs op getoetst!

films en televisieprogramma’s zijn op een gelijksoortige manier 
opgebouwd. Alles wat je ziet in de bioscoop, op televisie of via 
Youtube is door iemand gemaakt. en doorgaans is daar door 
de makers goed over nagedacht. over de beeldvolgorde in de 
montage bijvoorbeeld, de werking van muziek bij beeld of over de 
interviewvragen en hoe die vragen later wel of niet terugkomen 
in de uiteindelijke film. 
filmmakers manipuleren altijd de werkelijkheid. om dat te kun-
nen doorzien, moet je eerst geschoold worden in de werking van 
beelden.

begrijpend kijken leer je door te kijken en te analyseren. Als je 
bijvoorbeeld naar ‘boer zoekt vrouw’ kijkt, kijk je dan naar de 
werkelijkheid? en naar wiens werkelijkheid kijk je eigenlijk? van 
de cameraman? de regisseur? of de editor? zijn die boeren in 
werkelijkheid ook zo? of is het een creatie? 
de programmamakers hebben bij dit soort programma’s van 
tevoren volledig bedacht wat voor type hoofdpersonen ze nodig 
hebben. Als kijker weet je dat natuurlijk niet en word je al snel 
meegezogen in het verhaal. beelden komen met een enorme 
kracht de huiskamer binnen en je hebt nauwelijks tijd om daar-
over na te denken of te reflecteren. 
in onze workshops kijken we met leerlingen en leraren naar dit 
soort programma’s en proberen er achter te komen hoe dit soort 
‘reality’ gemaakt is.

In mijn dagelijkse werkprak-
tijk constateer ik al sinds 
jaren dat er behoefte is aan 
nieuwe vaardigheden. er 

is een omslagpunt gaande, van 
een samenleving waarin teksten 
heel belangrijk waren, naar 
een tijd waarin beelden steeds 
meer impact krijgen. jongeren 
van tegenwoordig groeien op in 
een beeldcultuur. maar leren ze 
ook kritisch naar die beelden te 
kijken?
in alle discussies over onderwijs 
2032, ipadscholen en 21-eeuwse 
vaardigheden, lijkt de noodzaak 
om kinderen en jongeren (én 
hun leraren!) te leren om naar 
beelden te kijken en vooral om ze 
te begrijpen, weleens vergeten 
te worden. en dat terwijl aan 
kritisch denken, en dus ook aan 
kritisch en begrijpend kijken, 
wel steeds meer belang gehecht 
wordt. ook in het licht van bur-
gerschapsonderwijs. 

vanuit dit besef heb ik, samen 
met mijn schoonvader en docu-
mentairemaker frans bromet, 
de bromet film school opgezet. 
in 2008 hebben we stichting 
‘de frisse blik’ opgericht. we 
vonden dat er te weinig gedaan 
werd met film en ‘begrijpend 
kijken’ in het onderwijs, terwijl de 
samenleving in zeer hoog tempo 
verandert: jongeren van nu – en 

wijzelf trouwens ook – worden 
overal geconfronteerd met 
beelden. Als mijn zonen thuis 
komen, gooien ze hun schoolboe-
ken onder tafel en gaan filmpjes 
kijken op hun laptop of smart-
phone. jongeren groeien op in 
een beeldcultuur en het lijkt er 
op dat er op school niemand is 
die ze kritisch leert kijken naar 
film of video, terwijl dat toch bij 
uitstek hún medium is.

we pleiten bij de frisse blik 
daarom voor een andere on-
derwijskundige aanpak waarin 
‘begrijpend kijken’ centraal 
staat. we hebben daarvoor een 
methode ontwikkeld waarin 
leerlingen én hun leraren kritisch 
en begrijpend kijken naar media 
en zelf op onderzoek uitgaan 
door films te maken. films over 
zichzelf, over talent op school, 
over de wijk, hun familie en hun 
offline- en onlinewereld. daarbij 
doen ze belangrijke vakover-
stijgende vaardigheden voor de 
toekomst op.

je kan het leren ‘begrijpend te 
kijken’ vergelijken met het leren 
lezen van een tekst. daar begin-
nen kinderen al jong mee op 
school. wanneer je leert lezen, 
leer je eigenlijk ook meteen hoe 
een tekst in elkaar zit en hoe een 
schrijver iets aan jou wil over-

Stichting ‘De frisse 
blik’ leert kinderen 
begrijpend kijken.
Na een carrière in 
het onderwijs als 
docent Nederlands 
op verschillende 
Amsterdamse middel-
bare scholen, is Lucas 
Westerbeek in 2007 
aan de slag gegaan 
in het bedrijf van zijn 
geliefde Silvia Bromet 
en haar vader, televi-
sieproductiebedrijf ‘& 
Bromet’. 
In stichting ‘De 
frisse blik’ bieden zij 
filmworkshops aan, 
ontwikkelen media-
wijsheidsprojecten, 
lesprogramma’s, 
doorlopende leerlij-
nen en geven filmles-
sen aan jongeren en 
hun leraren in het 
basisonderwijs, mid-
delbaar onderwijs, 
mbo en hbo. Veel van 
hun projecten hebben 
als uitgangspunt het 
filmen met jongeren 
in achterstandswijken 
en het inzetten van 
film om sociale cohe-
sie te vergroten.
Zij noemen dat ‘begrij-
pend kijken’.

www.defrisseblik.nl

leer 
kinderen 
begrijpend 
te kijken! 
| Door: Lucas Westerbeek |

wanneer leerlingen na het analyseren van de beelden en het 
bespreken van de filmgrammatica zelf aan de slag gaan met het 
maken van een filmpje, ontdekken ze hoe gemakkelijk het is om 
met dit medium te manipuleren. de opdracht om bijvoorbeeld hun 
school op een zeer eenzijdige manier in beeld brengen: vrolijk, of 
smerig, of saai leidt tot totaal verschillende resultaten over dezelfde 
school. zo ook wanneer leerlingen een positieve reportage mogen 
maken over een straat en een paar anderen de opdracht krijgen om 
een negatieve reportage te maken over diezelfde straat. want als je 
aan iemand vraagt: ‘wat vindt u leuk aan deze straat?’ dan krijg je 
allemaal positieve verhalen te horen. maar vraag je wat mensen niet 

zo waarderen aan de straat, dan 
krijg je de negatieve verhalen. 
daarna kun je in de montage 
gaan manipuleren met vragen 
die je wegsnijdt of een bepaald 
soort muziek toevoegen. 
uiteindelijk krijgt de kijker twee 
totaal verschillende reportages 
over dezelfde straat te zien. 

leerlingen leren er ontzettend 
veel van om zelf te filmen, te 
interviewen en te monteren. 
daarbij komen alle 21-eeuwse 
vaardigheden aan bod: 
mediawijsheid, kritisch 
denken, creatief denken, 
probleem oplossen, ict-
basisvaardigheden en allerlei 
informatievaardigheden. om een 
film te maken moet je research 
doen, samenwerken, afspraken 
maken en nog veel meer. de 
samenwerking werkt daarbij ook 
nog heel verbindend. leerlingen 
ervaren dat het met de ipad als 
filmcamera en microfoon in de 
hand het ineens heel gemakkelijk 
is om verbinding te maken met 
onbekende mensen en dat deze 
vaak heel enthousiast reageren. 

ook de kinderen zijn enthousiast 
bij dit soort opdrachten. ze 
maken zelf vaak al filmpjes en 
terwijl ze dat aan het doen zijn, 
hebben ze niet eens door dat 
ze intussen een heleboel leren. 
en dat vinden leraren weer heel 
prettig. 
wat we van leerlingen iedere 
keer weer terugkrijgen is dat ze 
het fijn vinden om hun eigen film 
te maken: hun eigen creatieve 
product. of ze nou in groep 7 van 
de basisschool zitten of een hbo-
opleiding volgen, zij zijn zelf de 
makers geworden.

en dat is iets wat volgens 
mij mist in het hedendaagse 
onderwijs: dat leerlingen zich 
eigenaar voelen van wat ze doen 
en wat ze leren. leerlingen zijn 
vaak bezig in te schatten wat een 
leraar precies van hen verlangt 
en proberen daaraan te voldoen, 
in plaats van dat ze eigenaar zijn 
van hun eigen leerproces. en daar 
ook nog heel erg van genieten. 
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heeft deze leerling een fixed mindset dan kan een gevolg zijn dat hij/
zij denkt: ‘zie je wel, ik kan er niks van.’ vervolgens wordt de moed 
opgegeven, er wordt geen huiswerk meer gemaakt, etc. want: ‘ik kan 
het toch niet.’
heeft de leerling echter een growth mindset, dan kan de reactie heel 
anders zijn: ‘jammer, blijkbaar heb ik niet hard genoeg geleerd’ of: ‘ik 
heb het op een verkeerde manier aangepakt.’ deze leerling zal waar-
schijnlijk nadenken over een manier om het de volgende keer beter te 
doen en zich inspannen voor een beter resultaat. 
uit onderzoek bij ruim 500 vmbo-2 studenten blijkt dat ruim de helft 
(54,3%) van de leerlingen een fixed mindset heeft, en ruim een kwart 
(27,8%) een growth mindset (de overigen hebben een ‘in-between’ 
mindset). de cijfers op het basisonderwijs zijn vergelijkbaar. een 
belangrijk gegeven voor de docenten in de klas!

Stereotypen
opvattingen beïnvloeden het gedrag van de leerlingen en de docenten 
in de klas. naast opvattingen over maakbaarheid van intelligentie 
zijn er tal van andere onderwerpen met betrekking tot school, waar 
leerlingen en leraren een opvatting over hebben. deze kunnen een 
stereotiep karakter hebben: bepaalde eigenschappen of ‘trekken’ 
worden als normaal verondersteld voor/bij bepaalde groepen mensen. 
bovendien zijn opvattingen deels onbewust. een aardig instrument 
om je eigen (stereotiepe) opvattingen te meten, is de implicit 
Association test1. 

eén van de terreinen waarop relatief veel stereotiepe opvattingen 
voorkomen, is gender. zowel in wetenschappelijke onderzoeken als in 
meer populaire boeken en tijdschriften worden de verschillen tussen 
meisjes en jongens onder de loep genomen. eén van de problemen 
daarbij is echter de tendens om verschillen te zwart-wit weer te 
geven2. en dan ligt het gevaar van het ontstaan van neuromythes voor 
de hand. veel leraren zijn geïnteresseerd in ‘hersenen’, ze lezen hierover 
en zoeken informatie op. hierdoor vergroten zij hun algemene kennis, 
maar er zit een addertje onder het gras. onderzoek heeft namelijk 
aangetoond dat juist de mensen die erg geïnteresseerd zijn, ook mak-
kelijker geneigd zijn om in neuromythes te geloven3. hieronder een 
paar voorbeelden van neuromythes, die toch over het algemeen breed 
geloofd worden:

  ‘we gebruiken maar 10% van ons brein’
  ‘je bent linker- óf rechterhersenhelft georiënteerd’ 
   ‘tot hoge leeftijd bij blijven? elke dag een sudoku!’

deze ‘feiten’ zijn stuk voor stuk te ontrafelen, zoals heel mooi gedaan 
wordt in het boek ‘kijken in het brein’. 
 
omdat onderzoeksresultaten vaak complex en moeilijk te begrijpen 
zijn, worden ze in populaire tijdschriften en kranten vaak veel te 
eenvoudig weergegeven. dat zien we bijvoorbeeld mooi terug in de 
weergave van een heel specifiek onderzoek naar het effect van de 
neurotransmitter serotonine op sociaal gedrag. de resultaten van dit 
onderzoek werden teruggebracht tot de krantenkop: van chocolade 
eten word je gelukkig(er)4, terwijl er toch iets anders onderzocht was! 
ook het gebruik van plaatjes kan ons op het verkeerde been zetten. 
onderzoek heeft aangetoond dat we stukjes tekst, die compleet 
onzinnige informatie bevatten, eerder geneigd zijn te geloven, als 
dergelijke teksten geïllustreerd worden met mooie plaatjes, zoals: 

kortom: de introductie van ‘breinwetenschappen’ in het onderwijs is 
boeiend omdat het aanvullende informatie kan opleveren over het 
leren van kinderen en het lesgeven van docenten. maar tegelijkertijd 

Introductie
kunnen we op een hersenscan 
zien of een kind Adhd heeft? be-
invloedt pindakaas je hersenac-
tiviteit? in de laatste dertig jaar 
hebben de neurowetenschappen 
een enorme vlucht genomen en 
dit heeft (veel) nieuwe kennis 
omtrent het menselijk brein op-
geleverd. maar dit creëert tegelij-
kertijd een lastig probleem: hoe 
‘vertalen’ we deze nieuwe kennis 
in begrijpelijke taal zonder de 
feiten onterecht te generaliseren, 
te vereenvoudigen of kortweg 
geweld aan te doen?
eerst enkele feiten op een rijtje.

Werking van het brein
de hersenen bestaan uit piepklei-
ne cellen, die neuronen (ook wel: 
zenuwcellen) worden genoemd. 
bij de geboorte zijn alle zenuw-
cellen al aanwezig en weegt 
het brein ongeveer 350 gram. 
in zes maanden tijd verdubbelt 
dit gewicht, doordat er onder-
steunende cellen bijkomen, de 
zenuwcellen zelf groeien en het 
isolatielaagje (myeline) rondom 
de uitlopers van de zenuwcellen 
toeneemt. 

tussen de neuronen liggen 
verbindingen, en die vormen 
ingewikkelde netwerken. onder-
zoek met fmri-hersenscans laat 
zien dat als we met iets moeilijks 
bezig zijn, zoals wiskunde, er 
niet één bepaald gebied actief is, 
maar juist veel gebieden bieden 
samenwerken.

leren is eigenlijk: de toename van 
het aantal en de sterkte/dikte 
van het aantal verbindingen 
tussen de neuronen in ons brein. 
steeds meer wetenschappelijk 

onderzoek laat zien dat je je brein kunt trainen. verbindingen 
worden steviger en dikker als je veel oefent en worden minder 
sterk als je stopt met oefenen. verbindingen die niet ‘benut’ of 
gebruikt worden, worden afgebroken. die kennis/vaardigheid 
gaat grotendeels verloren. maar het brein is plastisch: er kunnen 
tot op hoge leeftijd nieuwe verbindingen aangemaakt worden!

Growth en fixed mindset
hoe maakbaar is intelligentie? kan iedereen dan alles leren? nee, 
er zijn individuele verschillen. carol dweck heeft een theorie ont-
wikkeld over de maakbaarheid van intelligentie, waarbij, op een 
glijdende schaal, twee uiterste opvattingen onderscheiden wor-
den. enerzijds staat de fixed mindset. bij een fixed mindset gaat 
men er vanuit dat intelligentie en talenten vast staan. je kunt er 
niets aan veranderen. daartegenover staat de opvatting dat intel-
ligentie en talenten ontwikkeld kunnen worden door inspanning, 
doorzettingsvermogen en oefening. dit wordt de growth mindset 
genoemd. iemand kan tegelijkertijd verschillende mindsets heb-
ben, afhankelijk van het (vak)gebied waar het over gaat. 

de mindset die iemand heeft, heeft gevolgen voor het leren maar 
ook voor de manier waarop omgegaan wordt met een faalerva-
ring (zoals bijv. het krijgen van een slecht cijfer). stel je de situatie 
voor: een leerling krijgt een 3 voor een rekentoets. 

Zin en onzin 
over het brein
| Door: Emmy de Kraker-Pauw |

Emmy de Kraker-Pauw is 
onderwijskundige, oplei-
dingsmanager en Phd-kan-
didaat. Ze heeft ervaring 
in het lesgeven (38 jaar) in 
basis-, voortgezet-, speci-
aal- , hoger beroeps-(pabo) 
en universitair onderwijs 
(Vrije Universiteit, ge-
drags- en bewegingsweten-
schappen). Daarnaast is ze 
onderzoeker op het terrein 
van mindset en feedback 
binnen het lectoraat 
‘Onderwijsexcellentie’ en 
lectoraat ‘Passend onder-
wijs binnen de inclusieve 
schoolomgeving’.
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daagt het ons uit om kritisch te 
zijn op wat we geloven, doen 
en uitdragen. want voordat 
we het weten, wordt neuro-
wetenschappelijke kennis 
(onbewust) gebruikt om 
stereotiepe denkbeelden, b.v. over 
verschillen tussen jongens en 
meisjes, te bevestigen. 

steeds meer 
wetenschappelIjk 
onderzoek laat zIen dat 
je je breIn kunt traInen. 
het wordt sterker en 
beter als je veel oefent. 

1  https://implicit.harvard.edu/
implicit/netherlands/takeatest.
html

2   Derks & Krabbendam, 2013; 
Kirschner & Van Merriënboer, 
2013; Van Langen, Rekers-
Mombarg & Dekkers, 2006

3  Dekker, Lee, Howard-Jones & 
Jolles, 2012

4  http://www.flaironline.nl/
lekkerleven/hagelslag-maakt-
gelukkig

Emmy de Kraker-Pauw
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op arceren. dat was de suikerpot 
van heel duitsland. zeventig jaar 
na dato wisten zijn leerlingen dat 
nog feilloos te vertellen. 

tijdens het congres vroeg ik de 
aanwezigen om met een passer 
op de kaart van zaanstad een 
cirkel van vijf centimeter om 
filmhuis de fabriek te trekken, 
het gebouw waar wij op dat 
moment zaten. daarna bespra-
ken we welke geschiedenis er 
binnen dat gebied op straat lag. 
dat was meer dan we allemaal 
verwacht hadden: het water 
dat in 1916 zo hoog stond dat 
je over de oostzijde kon roeien, 
het schip van daam schijf zonk 
in het stukje zaan pal voor het 
filmhuis, monet zat er op de 
stoep te schilderen, tsaar peter 
logeerde in het kleine huisje dat 
ook nog eens één van de oudste 
voorbeelden van nederlandse 
houtbouw is. napoleon bezocht 
zaandam met veel vlagvertoon. 
hij liet zes zaanse verzetsman-
nen doodschieten op de burcht. 
walraven van hall – financier van 
het verzet – die aan de overkant 
in de westzijde woonde, niet ver 
van de plek waar hannie schaft 
en jan bonekamp de foute poli-
tieman ragut doodschoten... het 
ging maar door en we kwamen in 
tijdnood. 
deze oogst was bijzonder 
rijk door de centrale ligging 
van het filmhuis, maar elke 

De eerste keer dat ik 
over ‘bildung’ las, 
schreef ik het weg als 
oude wijn in nieuwe 

zakken. weer een modegril waar 
ons onderwijs achteraan loopt. 
daarbij vond ik het ongrijpbaar. 
wat is het precies? hoe pas je het 
toe? en, als ík dat al niet weet, 
waarom zou ik dan tijdens het 
Agora-congres voor een groep 
professionals gaan staan om 
mijn wijsheid te verkondigen? 

na een gesprek met de congres-
organisatie kreeg ik toelichting 
op het begrip bildung. een alles-
omvattende definitie kan ik nog 
steeds niet geven, maar het deed 
mij denken aan wat mijn ouders 
mij meegaven: het vertrouwen 
om zelfstandig te denken, te 
ontdekken, om buiten kaders te 
gaan, omdat het prikkeldraad er 
voor ons is en niet tegen ons.

mijn presentatie op het congres 
heb ik – net als bildung – ge-
bouwd op het verleden. tijdens 
mijn betrokkenheid bij het ma-

ken van de films en het lesmate-
riaal van ‘monumenten spreken’ 
heb ik gemerkt dat daar waarde-
volle lessen liggen. zomaar voor 
het oprapen. en het mooie is dat, 
als je ze vanuit je eigen omgeving 
haalt, uit de straten die je kent en 
herkent, het ineens gaat leven. 

de in de oorlog vermoordde 
joodse leraar marcus polak 
van het zaanlands lyceum, gaf 
‘aanschouwelijk onderwijs.’ ook 
hij geloofde erin dat je leerlingen 
lessen moet laten ervaren om 
kennis over te dragen en auto-
nome denkkracht te ontwikkelen. 
polak liet zijn leerlingen in hun 
atlas met hun passer een cirkel 
trekken om de stad maagdenburg. 
vervolgens moesten ze het rondje 
van oren voorzien en er een deksel 

WAArDevolle lessen 
liggen voor het oprapen
| Door: Merel Kan|

1978, Balloch Schotland. Met mijn zussen kijk ik naar 
een spannende ruïne die, omringd door ruig grasland, 
op een verhoging naar ons lonkt. We overleggen. Van 

mijn ouders mogen we onder het prikkeldraad door, 
maar we moeten zelf nadenken. Waarom is het land 

afgeschermd? Is het terrein gevaarlijk? Is er drijfzand 
misschien? Staat het hek er om mensen buiten te 

houden? Of juist om dieren binnen te houden? 
Dieren zien we niet en het terrein is drassig, maar het 
lijkt niet gevaarlijker dan de velden die we inmiddels 

bewandeld hebben. We besluiten te gaan.

Merel Kan, voorzitter van 
de Stichting Monumenten 
Spreken en schrijfster van 
het jeugdboek Lijn 45

willekeurige plek op de kaart van 
de zaanstreek leent zich voor 
een cirkel die het onderzoeken 
waard is. en elk onderwerp biedt 
een geheel eigen uitgangspunt 
voor een les. neem als leraar je 
ruimte, durf af te wijken van de 
vaststaande lessen en kijk om je 
heen naar je directe omgeving. 
dat het huis waar ooit de 
bevlogen leraar marcus polak 
woonde (boven dam 8), binnen 
het rondje van de fabriek viel, 
maakte de cirkel rond. 

1978, balloch schotland. Als 
mijn zussen en ik het vervallen 
kasteel bijna bereikt hebben, 
komt er een reus van een stier 
aan gestormd. in paniek rennen 
we door naar de muren en daar 
klimmen we bovenop. pas na 
uren verliest het monster zijn 
belangstelling en kunnen we 
weer naar de veiligheid achter 
het prikkeldraad.

coachend, vanachter het hek, 
gaven mijn ouders ons de kans 
fouten te maken en de conse-
quenties van onze beslissingen te 
ervaren. dat vereist vertrouwen 
en soms geduld. 
door volle agenda’s, hogere pres-
tatiedruk en het steeds verder 
doorgevoerde rendementsden-
ken lijkt de blik te vernauwen. in 
bildung ben ik een prima instru-
ment gaan zien om die open te 
breken. 

 lijn 45

In Lijn 45 worden zes 
klasgenoten 70 jaar terug 
de Tweede Wereldoorlog 
ingestuurd.
Bet, Martijn, Dirk, Arthur, 
Theresa en Jeroen krijgen 
geschiedenisles van juf Louise 
Hoedemaker. Zij vertelt hen 
dat ze zich in het geheim bezig 
houdt met de ontwikkeling 
van tijdreizen. Louise heeft een 
persoonlijk belang om te zorgen 
dat zes van haar leerlingen een 

tijdreis maken. Arthur, Martijn, Jeroen, Theresa, Dirk en 
Bet met haar hond Anne raken verstrikt in de oorlog, 
waar ze een geschiedenis meebeleven die daadwerkelijk 
is gebeurd.

X  Merel Kan
  Illustraties: Barbara van Marle
 ISBN: 978-90-823793-0-3
 NUR : 212
  http://www.lijn45.nl/overlijn45/

 totAAlcoAchen
 begeleiden met Action tYpe©

De moderne coach lijkt een 
duizendpoot. Toch is de hoofdtaak 
simpel: training geven en coachen. 
Maar hij is ook inspirator, mentor 
en gids van sporters. Hij is scout, 
stelt selecties samen en bepaalt 
de tactiek. En hij geeft leiding aan 
het begeleidingsteam. In welke 
rollen blinkt u van nature uit en 
welke wilt u nog ontwikkelen? En 
met welke coachfilosofie brengt u 

eenheid in deze waaier van rollen, opdat u authentiek en 
sturend kunt functioneren?

X Jan Huijbers en  Peter Murphy
 Met een voorwoord van Louis van Gaal
 ISBN-10 90-5472-029-8 
 ISBN-13 978-90-5472-029-4 
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neem als leraar je ruImte, durf af te wIjken van 
de vaststaande lessen en kIjk om je heen naar je 
dIrecte omgevIng. 
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Leren aan de Zaan 7

Het politieke bestel dat 
het meest wenselijk 
is, is een democratie. 
strikt genomen 

betekent dat woord ‘bestuur door 
het volk’. dit is een onduidelijk 
containerbegrip dat vaak 
ideologisch of propagandistisch 
wordt gehanteerd. ook 
terreurstaten noemen zich 
democratisch. 

wat wij in nederland met 
democratie bedoelen is 
een polyarchie van diverse 
instellingen die elkaar bestuurlijk 
in evenwicht houden door 
controlerende tegenmacht te 
bieden. dit tempert sterk de 
verleiding tot machtsmisbruik en 
is gebaseerd is op een rechtsorde 
die ook de bestuurders hecht 
onder de rechtsmacht. het 
houdt alle wetten, waarin die 
altijd de instemming van een 
meerderheid van een vrij gekozen 
volksvertegenwoordiging 
moeten hebben. de rechten 
van de mens worden volledig 
gerespecteerd conform de 
grondwet en internationale 
verdragen daarover. het is kort 
gezegd een mensenrechtenorde.

democratisch burgerschap 
vereist goed opgeleide burgers 
die alle conflicten, die er altijd 
tussen de visies en belangen van 
mensen en instellingen bestaan, 
op vreedzame wijze schikt of 
oplost. in de opvoeding en het 

onderwijs dienen de grondslagen en vaardigheden daarvoor te 
worden aangeleerd.

er zijn verscheidene gevaren die een mensenrechtendemocratie 
kunnen ondermijnen: autocratie. theocratie, etnocratie, 
mediacratie, kleptocratie, nationalisme en populisme. met dat 
laatste woord wordt bedoeld het met opzet bepleiten van de 
actuele meningen en gevoelens van een deel van de kiezers om 
stemmen te winnen, in plaats van alle beleidsvragen grondig in 
het openbaar te bespreken om de beste daarvan te bepleiten op 
een wijze die duidelijk rekening houdt met minderheden.

de nederlandse grondwet bepaalt dat wij een 
vertegenwoordigende parlementaire democratie hebben. dat 
is iets anders dan een referendumdemocratie waarbij af en 
toe één beleidsvraag uit de verbanden met vele andere vragen 
wordt gerukt en een simpel ja of nee wordt gevraagd om per 
opiniepeiling te regeren. 

voor de instandhouding van het democratisch bestel is veel 
zorg en aandacht nodig; het blijft niet vanzelf bestaan zonder 
dagelijkse inzet van de burgers. wat in het nederlandse bestel 
maar ook in veel andere democratieën nog ontbreekt is: een 
volledige wettelijke regeling van de democratie binnen politieke 
partijen zelf, hun financiering en verantwoording, een strakke 
regeling van de beïnvloeding van de besluitvorming door 
economische belangenlobbies, en een regeling van instellingen 
die verantwoordelijk zijn voor goed beleid voor de staat en zijn 
samenleving op de lange termijn. 

De politieke levenssfeer
| Door: Joris Voorhoeve |

De politieke levenssfeer bestaat uit het bestuur 
van de staat en de grote verbanden en organisaties 
in de samenleving, alsmede de betrekkingen tussen 

staten en hun internationale organisaties.

Joris Voorhoeve is een 
Nederlands ex-politicus. Hij 
was onder andere minister 
en politicoloog. Zijn 
politieke ambities vervulde 
hij lange tijd binnen de 
VVD. Na zijn ministerschap 
werd hij Tweede Kamerlid 
en hoogleraar. Hij stapte in 
2010 over van de VVD naar 
D66.

democratIsch 
burgerschap vereIst 
goed opgeleIde 
burgers dIe alle 
conflIcten op 
vreedzame wIjze 
schIkken of oplossen.

 Joris Voorhoeve
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Jeroen Breeuwer begon 
op zijn elfde al met 
gidsen. Hij heeft zich 
gespecialiseerd in het 
Zaanse. Inmiddels heeft 
hij ontelbare boeken en 
publicaties gevuld met 
zijn foto’s en teksten. 
Voor meer informatie: 
www.zaanstadsgids.nl



thema       

22 • marktplaats mei 2017 marktplaats mei 2017 • 23

agora.nuLeren aan de Zaan 7

Dit stond beschreven 
op de kaart van 
rikko voorberg 
die we voor de 

middagbijeenkomst hadden 
gekregen. ik was nieuwsgierig 
naar het verhaal van rikko. welke 
drijfveren hebben hem bewogen 
om, in deze tijd van secularisatie, 
een nieuwe kerk op te richten? 
met welk doel voor ogen heeft hij 
dit gedaan? het beeld dat ik van 
hem had, dat het in ieder geval 
iemand met lef moest zijn, leek 
te kloppen toen hij op slippers 
en in een luchtig overhemd 
het woord nam in de kerk. ook 
had rikko beelden voor ons 
meegenomen. en aan de hand 
hiervan vertelde hij zijn verhaal.

het verhaal is samen te vatten in 
het woord ‘verbinding’. verbin-
ding op een positieve manier. 
rikko vroeg 1 op 1 aan mensen, 
voor een lopende camera, wat 
het mooiste compliment was wat 
hen ooit was gegeven. zonder 
naar de woorden te kunnen luis-
teren, zagen we de momenten 
van ontroering, verwondering en 
blijdschap. 
het raakte bij mij iets aan wat 
me bij mijn onderwijspraktijk 
bracht. een oprecht compliment 
betekent meer dan een 
heftige correctie. 

maar ook verbinding door het belichten van de donkere kanten 
die we allemaal hebben. we werden gevraagd om elkaar in de 
ogen te kijken. we moesten vervolgens, bij wijze van experiment, 
uit tien eigenschappen die op het scherm te lezen waren, kiezen 
welke drie er van toepassing waren op de ander. het waren 
zonder uitzondering negatieve eigenschappen. dat bleek erg 
lastig, terwijl het in de praktijk toch echt zo is dat de ander meer 
dan drie negatieve eigenschappen in enige mate bezit.

zo kwamen we als vanzelf op het thema vergeving. wat doe 
je als iemand een fout maakt? is deze persoon dan voor altijd 

Alles achterlaten 
en oversteken… 
| Lezing van Rikko Voorberg | Verslag: Chantal van Gelderen |

Alles achterlaten en oversteken…
… omdat we altijd weleens goede voornemens 

hebben. Maar werkelijke verandering begint bij 
jezelf en vraagt om toewijding. 

Rikko Voorberg is een 
theoloog, theatermaker, 
schrijver en columnist.
Sinds 2013 leidt hij de 
zogeheten PopUpKerk. 
Hij schreef ook regelmatig 
voor NRC Next en De 
Correspondent.

Boeken 
tip

Rikko Voorberg
De dominee leert vloeken. 
Over woede, onmacht en 
daadkracht. 
zie pagina 7

het zwarte schaap? of verdient 
iemand een tweede kans? en 
verdient iemand ook een tweede 
kans als diegene je nieuwe 
buurman wordt? of moet 
iedereen in een straal van 100 
meter om je heen vrij zijn van 
alle kwaad? en hoe zeker ben je 
daarvan, want hebben we niet 
allemaal een aantal slechte, 
donkere kanten?

een ander thema was de (vrijheid 
van) meningsuiting. het lijkt wel 
of iedereen tegenwoordig overal 
iets van mag vinden. met name 
in sociale media, waarbij de 
afstand tot anderen groot is, vlie-
gen de ongenuanceerde en onge-
remde reacties je om de oren. dit 
ervaarde rikko toen hij uitsprak 
dat benno l. welkom was in zijn 
straat. oké, deze man had een 
fout gemaakt en was hiervoor 
gestraft. fout gemaakt, straf 
uitgezeten, maar daarna hoeft 
hij toch niet ook nog gelyncht 
te worden door een woedende 
menigte? blijkbaar dachten vele 
nederlanders hier anders over. 
rikko verbaasde zich over het feit 
dat niemand benno persoonlijk 
kende en dat er toch mensen 
waren die haarfijn wisten te 
vertellen wat voor een man het 
was. rikko zocht de verbinding 
met benno, die contact met hem 
opnam na de uitzending van de 
wereld draait door. dat was niet 
de gemakkelijkste weg, maar wel 
de juiste.

tot slot keken we naar een 
persoonlijke video van rikko 
over zijn laatste tripje met de 
vrienden van de popupkerk. 
rikko vertelde dat ze met elkaar, 
eens in de zoveel tijd, een 
weekendje weg gingen. nu was 
één van hen aan de beurt om de 
plaats van bestemming aan te 
wijzen. deze vriend stelde voor 
om naar lesbos te gaan. dat was 
wel even iets anders dan een 
weekendje in een huisje op de 
hei… maar de afspraak is: wat 
gezegd is wordt gedaan. dus ze 
gingen met elkaar naar lesbos. 
niet met een vooropgesteld plan, 
maar om verbinding te maken 

met de vluchtelingen daar. en zo ervaarden ze een aantal dagen de 
doffe ellende waar deze mensen in terecht zijn gekomen aan den lijve. 
door deze beelden, de verbinding die rikko met ons aanging in de 
bullekerk, ontstond een moment van bezinning. 

de Agora oversteken, dat is wat rikko steeds doet. het vraagt moed om 
vanuit verschillende levens- en trainingssferen anderen met een open 
hart tegemoet te treden en daardoor jezelf te vormen. oordeel niet, 
maar stel je open voor anderen, zoek juist verbinding. dat was de rode 
raad tijdens deze indrukwekkende bijeenkomst. met één uitspraak van 
rikko wil ik wat hij ons heeft laten meemaken samenvatten: ‘dan maar 
het plein oversteken en zien wat er gebeurt. er is geen blauwdruk over 
hoe je het moet doen, als je het maar durft…’ 

Rikko Voorberg
Bullekerk, Zaandam
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De oorspronkelijke ge-
dachte achter Action 
type is terug te voeren 
op de ideeën van 

de psychoanalyticus carl jung 
en zijn verder uitgewerkt door 
wetenschappers als isabel briggs 
en david keirsey. keirsey gaat uit 
van zestien types die hij weer 
indeelt in vier hoofdgroepen, de 
temperamenten: de sanguinicus, 
de melancholicus, de flegmaticus 
en de cholericus. 

neurologische onderzoeken in de 
afgelopen decennia hebben in-
zicht gegeven in de verschillen in 
de linker- en rechterhersenfunc-
ties die belangrijk zijn voor het 
inzicht in de attitudes en functies 
van mensen.

lang werd het nature (alle eigen-
schappen van het individu zijn 
bepaald door aanleg) versus het 
nurture (alle eigenschappen van 
het individu zijn bepaald door 
opvoeding) debat gevoerd. 
het Action type gaat ervan 
uit dat ieder mens uniek is. 
‘nature’ geeft aan groepen van 
mensen het onveranderlijke 
temperament waarin zij 
overeenkomen en ‘nurture’ 
versterkt de aangeboren 
individuele verschillen die ieder 
mens nog unieker maken.

Parameters
Action type wordt opgebouwd 
uit de volgende parameters:

  extraversion versus introversion
  sensing versus intuiting
  thinking versus feeling
  judging versus perceiving

iedereen maakt gebruik van alle acht attitudes en functies. het 
gaat slechts om de voorkeur die ontstaat doordat de weerstand 
in die hersengebieden laag is en de prikkelgeleiding dus hoog.
voor een leraar is het goed om te weten welke voorkeuren zijn/
haar leerlingen hebben. 

Extraversion (E)
deze leerlingen reageren direct, omdat hun aandacht van nature 
naar buiten is gericht. zij leren het best samen met anderen.

Introversion (I)
deze leerlingen reageren wat later, omdat hun aandacht van 
nature naar binnen is gericht waar zij eerst denken en voelen. zij 
leren het beste alleen.

Sensing (zintuiglijkheid) (S)
deze leerlingen zijn praktisch, concreet, staan met beide benen 
op de grond en hebben een scherp oog voor wat is en hebben een 
goed geheugen. 

AcTion Type 
| Lezing van Jan Huijbers | Verslag: Hans Kroes |

Hoewel het systeem Action Type ontwikkeld is 
voor het begeleiden van (top)sporters bleek in 

de presentatie van Jan Huijbers dat veel van dit 
systeem toepasbaar is in het onderwijs. 

Jan Huijbers studeerde 
af als cultuur- en 
godsdienstpsycholoog 
en specialiseerde zich 
in de sportpsychologie. 
In 1987 was hij de 
eerste vrijgevestigde 
sportpsycholoog in 
Nederland. Hij geeft 
mentale training en 
begeleiding aan jonge 
talenten en sporters op 
Olympisch, nationaal, 
Europees en wereldniveau. 
www.janhuijbers.nl

iNtuiting (N)
deze leerlingen zijn theoretisch, 
abstract, zweverig en houden 
zich bezig met wat zou kunnen 
zijn. zij hebben een slecht geheu-
gen voor feiten en onthouden 
vooral hun inzichten. zij zijn ge-
richt op hoe processen vermoe-
delijk zullen aflopen.

Thinking (T)
deze leerlingen nemen hun be-
slissingen rationeel door pro’s en 
contra’s tegen elkaar af te wegen.

Feeling (F)
deze leerlingen nemen hun 
beslissingen op gevoel. zij maken 
ook rationele afwegingen, maar 
als puntje bij paaltje komt moet 
het goed aanvoelen. zij hopen 
dat anderen niet onder hun 
beslissing zullen lijden.

Judging (J)
deze leerlingen willen controle 
en structuur in hun leven en zijn 
georiënteerd op tijd. zij berei-

den zich nauwlettend voor op 
situaties en komen gewoonlijk 
ruim op tijd. het zijn betrouw-
bare werkers die graag processen 
afronden omdat zij in stappen 
denken: eerst dit, dan dat. de 
linker hersenhelft is dominant. 
 
Perceiving (P)
deze leerlingen willen vrijheid 
en zijn georiënteerd op ruimte. 
zij bereiden zich maar mondjes-
maat voor en vertrouwen op hun 
improvisatietalent. zij doen alles 
op het laatste moment. het zijn 
leerlingen die meerdere ballen 
tegelijk in de lucht houden. de 
rechter hersenhelft is dominant.
 
Temperamenten
in Action type worden vier 
temperamenten onderscheiden:
 
Vaklui (SP)
impulsieve doeners leren door 
te doen (ervaringsleren) en 
zijn strikt toepassingsgericht. 
ze hebben een heel kort 

Boeken 
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Jan Huijbers en 
Peter Murphe
Totaalcoachen: 
Een uitgebreide uitleg
over Action Type en om 
te weten wat uw eigen 
Action Type is. 
zie pagina 19
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sensing intuiting

judging Perceiving

extraversion introversion

thinking feeling

aandachtlontje. Als je theorie 
geeft zonder toepassing ben je 
ze kwijt. zij houden van risico 
nemen, afwisseling en avontuur. 
hun vrijheid is ze heilig.
 
Wachters (SJ)
behoedzame werkers, leren de 
stof uit hun hoofd en zijn repro-
ductiegericht. gewoonlijk letten 
zij goed op, houden van veiligheid 
en controle en vermijden stress.
 
Rationalisten (NT)
verheffen twijfel tot levenskunst 
en zijn strikt logisch ingesteld. zij 
hebben een uniek eigen leerstijl. 
zij leren door nieuwe informatie 
binnen hun systemen te plaatsen. 
zij zijn verbindingsgericht.
 
Idealisten (NF)
leven volgens hun waarden, zijn 
ethisch ingesteld. zijn zachtaardig 
en vredelievend. doen alleen 
wat zij van betekenis vinden. 
zo leren zij ook: intuïtief en 
betekenisgericht. 

Jan Huijbers
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Niemand zal slapen… 
Nessun Dorma

Niemand zal slapen… 
Nessun Dorma.

Tekst: Arend van Dam
Muziek: Toek Numan 
(bewerking van Nessun 
Dorma uit Turandot van 
Giocomo Puccini)

Nessun dorma (2 keer)
Tu pure o Principessa,
Nella tua fredda stanza
Guardi le stelle,
Que tremano d’amore
E di speranza…

Hoe kan ze weten wie 
je bent
Zolang ze je ware naam, 
niet kent,
Jouw wil is sterker dan ons 
bezwaar,
Is dat soms liefde,
Succes dan maar… 

Leren aan de Zaan 7thema       

Margot en Yvonne: Als liefhebbers van cultuur 
kijken wij uit naar de workshop ‘Wij maken een 
Opera’. Samen met operazangers, medewerkers 
van de Nationale Opera en niet te vergeten een 
gepassioneerde dirigent en pianiste, ontdekken wij 
de wondere wereld van de opera en in bijzonder de 
opera ‘Prinses Turandot’ van Puccini. 

Opera
opera/muziektheater is van alle tijden. 
operahuizen vind je overal op de wereld.
opera is zingend (in je eigen taal) een verhaal 
vertellen. verhalen over wat ons werkelijk 
bezighoudt en die een andere (gewenste) 
werkelijkheid kan verbeelden. dat kunnen 
verhalen zijn uit de bijbel, griekse mythen en 
sagen, verhalen over duurzaamheid, liefde, 
armoede, feijenoord, marilyn monroe, vermeer of 
zaandam.
ook in de muziek, in de keuze van de componist, 
herken je het geluid van zijn tijd.
dancemuziek en opera, een singer-songwriter 
in de opera, het zijn muzikale verbindingen die 
je in deze tijd in de hedendaagse opera terug 
zult vinden. nieuwsgierigheid naar al die oude, 
nieuwe, wereldse ‘geluiden’ uit de samenleving 
vormen de basis van de hedendaagse opera.
 
opera blijft verwonderen. niet alleen vanwege 
het vakmanschap van zangers, musici, 
dansers, acteurs en figuranten op het podium 
en het vaak betoverende toneelbeeld dat 
ontwikkeld wordt door een artistiek team van 
kunstenaars, ontwerpers en regisseur. maar 
ook het vakmanschap achter de schermen, het 
ambachtelijke werk van het creëren van een 
pruik, een speciale schoen, een maquette, en de 
ongelooflijke techniek die nodig is om de dromen 
van het artistieke team te realiseren is ongekend.

Terwijl de deelnemers vol verwachting plaats 
nemen, vult de Verkadezaal van Fluxus zich met 

de prachtige klanken van Marijje van Stralen. Daar 
zijn we allemaal even stil van. Dit belooft veel 
goeds. 

Genieten van samen musiceren
dankbaar ben ik voor de leraren die mij in mijn 
schooltijd de ruimte hebben gegeven te experi-
menteren op de weeksluiting en die mij inspi-
reerden ( juffrouw van nes met haar accordeon). 
zij gaven mij de herinnering van verbondenheid 
tijdens het zingen in de klas mee. ook de vakdo-
centen op de muziekschool en het conservato-
rium gaven hun vakmanschap en liefde voor hun 
instrument en muziek met passie door.

mijn eerste kennismaking met de kinderen en 
leraren van stichting Agora was tijdens onze 
voorstelling robinson crusoë op de eerste Agora-
dag in het kader van bildung in het zaantheater. 
de spontaniteit van de kinderen en het 
enthousiasme van de leraren bleek een inspiratie.

Dirigent Hans Veldhuizen neemt ons mee in de 
opera Turandot, een opera die overigens ook voor 
de groepen 7 en 8 is herschreven.
NESSUN DORMA… klinkt weldra door de zaal, 
gezongen door alle leraren. 

We maken een opera...
| Door: Marijje van Stralen met de ervaringen van Margot Hondema en Yvonne Abbing (deelnemers workshop) |

Muziek verbindt. Dat ervaren we als we gezamenlijk, 
in de brandende zon na afloop van de inspirerende Agora-dag, 

een van de meest beroemde aria’s ‘Nessun Dorma’ van G. Puccini 
uit zijn opera Turandot zingen. Een kippenvelmoment.

Marijje van Stralen is 
sopraan en succesvol in een 
breed repertoire: van ope-
ra’s van Lully en Purcell tot 
nieuw werk van toonaan-
gevende componisten. Ze 
was als soliste werkzaam 
bij vrijwel alle Nederlandse 
orkesten, ensembles en 
operagezelschappen. 
Meer informatie: www.
marijjevanstralen.nl

Wat het extra bijzonder maakt, is de zang door 
twee basisschoolleerlingen. Zij brachten deze 
opera vorig jaar op hun school ten tonele.

ook op de mooie Agora studiedag in 
augustus wordt duidelijk dat er veel muzikaal 
en artistiek/creatief talent en enthousiasme 
aanwezig is op en rond de scholen van stichting 
Agora. het instuderen van de opera-aria 
nessun dorma in muziekschool fluxus is die 
dag een fluitje van een cent. samen zingen, zo 
eenvoudig. en dan blijkt wat een genot het is om 
gezamenlijk (kinderen, professionals en leraren) 

Kunst & Cultuur

te musiceren, naar elkaar te luisteren en elkaar
 te inspireren. 

Al zingende blijkt hoe samenzang kan verbinden. 
Dit blijkt ook tijdens de ‘Grande Finale’. 
Marcel Reijans zet de eerste tonen van Nessun 
Dorma in en… het wordt stil.
Dirigent Hans Veldhuizen, de twee 
basisschoolleerlingen, zangers van de Nationale 
Opera, Marijje van Stralen en de deelnemers aan 
de workshop krijgen het voor elkaar… iedereen 
zingt mee. 
Wat een verbondenheid! 

Marijje van Stralen (links voor)
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Maken, ontwerpen 
& ondernemen

| Lezing van Dirk van der Kooij | Verslag: Stephan van der Beek |

In zijn werk combi-
neert Dirk traditie en 
technologie; het men-
gen van handwerk en 
digitale techniek. Elk 
stuk meubilair wordt 
geproduceerd als een 
speciale industrieel 
‘unicum’. Hij is niet 
geïnteresseerd in 
standaard- of mas-
saproductie, maar in 
een manier om de pro-
ductie van kwaliteits-
producten, die mooi 
zijn zonder gebruik 
te maken van strikte 
productiesystemen, 
enorme investeringen 
in gereedschappen en 
materialen en lange 
productielijnen. 

Meer over Dirk van 
der Kooij: zie www.
dirkvanderkooij.com 

Als bildungsambas-
sadeur* voor Agora 
en tinteltuin, maak ik 
met veel plezier deel 

uit van de studiedag van Agora. 
ik ben als gastvrouw ingedeeld 
bij de excursie naar het cacaomu-
seum Adm en het cacaolab op 
de zaanse schans.
wat leuk! beide zo dicht bij mijn 
huis, maar bij allebei ben ik nog 
nooit binnen geweest. hoewel 
ik altijd vol trots vertel dat ik 
vlak bij de zaanse schans en bij 
de cacaofabrieken woon, ben ik 
nooit, bijna letterlijk, ‘het plein’ 
over gestoken om deze excursie 
zelf te doen! 
na een superleuke en inspireren-
de ochtend en een lekkere lunch 
ga ik naar het cacaolab. fietsend 
langs de zaan en de molens be-
denk ik dat over die zaan al heel 
wat cacaobonen zijn verscheept 
en dat molens er voor zorgden 
dat die bonen vermalen werden.
ik ben er als eerste en als enige 
van tinteltuin, om al die onbe-
kende mensen te gaan ontvan-

gen en ontmoeten. het is leuk 
om verbinding te zoeken met 
elkaar, maar toch ook een beetje 
spannend. tot mijn verrassing 
blijk ik een van de eigenares-
sen, sabien, al jaren te kennen. 
zij stelt mij voor aan de andere 
eigenaresse, pauline. 
de sfeer is meteen goed. beide 
dames volgen zichtbaar hun 
passie en zijn heel gemotiveerd 
om hun kennis en enthousiasme 
over te brengen op ons. drup-
pelsgewijs komen de deelnemers 
binnen en iedereen is opgewekt. 
wie wordt er nou niet blij van 
chocolade?!
we worden ingedeeld in twee 
groepen. mijn ploegje begint 
buiten met het proeven van 
chocolade. wat een verschillen 
in smaak! om chocolade echt te 
kunnen proeven moet je deze la-
ten smelten in je mond. wat is nu 
de ware smaak van chocolade? ik 
proef verschillende smaken, maar 
ook verschillende structuren. ik 
vind ze echt niet allemaal lekker, 
terwijl ik gek ben op chocolade. 
er is zelfs broccolichocola. wat 
zijn er veel interessante dingen 
te vertellen over cacao… 
daarna mogen we zelf chocolade 
maken. we moeten wannen, 
kraken, tikken, voelen, raspen, 
pletten, ruiken en daarna proe-
ven. je hebt er wel spierballen 
voor nodig, maar wat een enorm 
inspirerende ervaring! 
daarna worden we verwacht bij 
het museum van Adm, dus we 
stappen weer op de fiets! ook 
daar worden we warm onthaald 
door de vrijwilligers van het mu-

seum. eerst krijgen we een film 
te zien over de cacao industrie in 
de zaanstreek: we wonen en wer-
ken werkelijk op een interessante 
en boeiende plek.
ook hier krijgen we uitleg, maar 
tegelijkertijd mogen we vooral 
rondkijken naar alles wat er 
getoond wordt. iedereen loopt 
rond en stelt vragen. veel leraren 
willen weten of ze met de 
klassen langs mogen komen. en 
dat mag!
wat een geweldige ervaring! ik 
heb genoten. 

Naar ADM en het CacaoLab 
op de Zaanse schans
| Verslag: Maaike van Egdom, locatiemanager TintelTuin |

Excursie ‘Boon, poeder, chocola’

*  In augustus 2015 namen 
werknemers van Agora en 
TintelTuin deel aan een 
studiedriedaagse over 
bildung. Deze driedaagse werd 
vormgegeven door het ISVW in 
samenwerking met Agora. De 
deelnemers van deze driedaagse 
zijn de bildungambassadeurs 
binnen hun organisatie. 
Zij adviseren m.b.t. de 
beleidsontwikkeling, zetten 
bildung op de kaart en geven 
de brede vorming in de praktijk 
vorm.

Het CacaoLab staat aan de Zaan en tussen 
de molens: de plek waar al twee eeuwen 
lang cacaobonen worden gemalen en 
chocolade wordt gemaakt. 
Hoe maak je chocolade? Wat is de ware 
smaak van chocolade? En waarom ruikt de 
Zaanstreek naar cacao? Bij het CacaoLab 
van Zaans Gedaan kom je dit te weten. 
Meer informatie: www.zaansgedaan.nl

In het Zaans Museum op de Zaanse Schans 
maak je kennis met een wereldberoemd 
stukje Nederland. Het Nederland van de 
molens, de industrie, de groene houten 
huizen, maar ook van de koopmansgeest, 
het harde werken en de kenmerkende no-
nonsens mentaliteit. 
Meer informatie: www.zaansmuseum.nl 

Een impressie van de rondleiding 
op het Hembrugterrein 

dirk raakt op jonge leeftijd 
gefascineerd door de 3d printtechniek. 

Zo gefascineerd, dat hij besluit om 
in zijn toenmalige werkplaats een 

oude robotarm om te bouwen tot een 
3d-printer. door te experimenteren en 
door nieuwe technieken te ontdekken, 

ontdekt hij de mogelijkheden en 
beperkingen van deze printer. hij 

ontwikkelt zich verder tot een zeer 
succesvol productdesigner 

en ondernemer.
dirk heeft talent. door het 

vertrouwen van enkele 
docenten, die hem stimuleren 
om zich verder te ontwikkelen, 
gecombineerd met een enorme 

dosis doorzettingsvermogen, lukt 
het hem om door te breken. 
een prachtig voorbeeld van 

talentontwikkeling!

elk kind heeft recht op een 
brede ontwikkeling.

de taak van ons onderwijs is om 
talenten van kinderen te ontdekken 

en te stimuleren. 
door middel van bildung krijgen 

kinderen alle kansen om zich optimaal 
te kunnen ontwikkelen. 

het is van groot belang dat een 
leraar vertrouwen geeft.

de presentatie van dirk 
heeft me geïnspireerd. het is 

hem gelukt om de betekenis van 
het begrip bildung op mij over te 
brengen. de lezing heeft me laten 
zien hoe doorzettingsvermogen, 

ondernemen, inspiratie en 
talent kan leiden tot grootse 

resultaten!
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Het hembrugterrein 
wordt stukje voor 
stukje ontsloten 
voor het publiek. 

verschillende historische panden 
zijn inmiddels opgeknapt en 
spraakmakende evenementen en 
bedrijven, zoals YadaYada, zorgen 
voor een wassende stroom 
bezoekers. het hembrugterrein 
lijkt al haar geheimen te hebben 
prijsgegeven. maar niets is 
minder waar…

temidden van het ruim 42 ha 
grote terrein bevindt zich een 
omheind stuk ongerepte natuur, 
dat zijn weerga in de zaanstreek 
niet kent: het plofbos. hier 
speelden zich in de vorige eeuw 
geheimzinnige taferelen af. de 
Artillerie inrichting, eurometaal, 
maar ook het ministerie 
van defensie testten hier de 
nieuwste munitie en karabijnen. 
dat hier sprake was van uiterste 
geheimhouding, scherpe 
controles en harde procedures, 
spreekt voor zich. 

dit deel van het hembrugterrein 
is zorgvuldig afgesloten voor het 
publiek, maar tijdens het mid-
dagprogramma van ‘leren aan de 
zaan’ kan een groep leerkrachten, 
onder leiding van gids mauro 
smit, door het plofbos wandelen. 

poorten, die normaliter niet open 
gaan, kunnen met de sleutels van 
mauro ontsloten worden. tijdens 
onze tocht zien we vele sporen 
van weleer. half ingestorte 
gebouwen, met weelderig loof 
overdekte paden, vergane brug-
getjes en dichtgeslibde slootjes. 
jaren van totale isolatie hebben 

hier gezorgd voor een kakofonie van geuren, kleuren en geluiden. 
hoewel het een weelderig stuk natuur betreft, liggen er ook 
restanten van mosterdgas in de grond. 

mauro houdt de aandacht goed vast door ons te attenderen 
op details, die alleen een kenner kan weten. zo wordt het een 
spannende en boeiende wandeling door een gebied dat sterk 
verbonden is met de zaanse geschiedenis. 

de leraren, die het genoegen hebben deel te nemen aan deze 
tocht, kunnen hun lespraktijk waarschijnlijk beter dan ooit 
larderen met verhalen over de rijke, mysterieuze en soms ook wel 
tragische geschiedenis van het hembrugterrein. 
 

een wandeling door het 
Plofbos
| Lezing door Mauro Smit | Verslag: Marc van de Geer |

Mauro Smit is erfgoed-
kundige en archeoloog bij 
ErfgoedInZicht: onderzoek, 
advies en communicatie in 
erfgoed & archeologie. 

Voor meer informatie: 
www.erfgoedinzicht.nl

Mauro Smit
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Dierbaar
| Door: Willem Moeselaar en Marc Volger |

Willem Moeselaar en Marc 
Volger zijn beeldend kun-
stenaars en docenten 

Marc Volger heeft acht jaar 
Community Art gedaan 
in de Oostzijde, waarin er 
met de buurt steeds in en 
buiten het pand diverse ac-
tiviteiten werden verricht. 
Zie ook:www.rosmolen-
buurt.nl 

Zowel Marc Volger als 
Willem Moeselaar hebben 
affiniteit met het onder-
wijs. Marc geeft les binnen 
het kader brede school, 
basisonderwijs. Willem 
geeft les bij de Koninklijke 
Academie van Beeldende 
Kunsten in Den Haag. 

Voor meer informatie: 
www.marcvolger.nl en 
www.willemmoeselaar.nl 

Het kunstenaarsinitiatief @my home in zaanstad 
ontwikkelt gedurende negen jaar beeldende 
activiteiten met, door en voor de rosmolenbuurt. 
deze buurt maakt in die jaren een transitie door 

wegens sloop, herstructurering en nieuwbouw. het pand my 
home, een voormalige meubelzaak dat ter beschikking is ge-
steld door de woningbouwvereniging parteon, is tegelijkertijd 
atelier en expositieruimte met tientallen meters etalage op de 
begane grond. 

voor leren aan de zaan 7 organiseren wij een workshop 
waarin we binnen twee uur een fors beeldend resultaat 
willen bereiken, dat vervolgens ook nog een aantrekkelijk 
etalagebeeld moet opleveren. dus niet alleen maken (creëren) 
maar ook, in overleg met elkaar, een installatie maken 
(tentoonstellen) dat vanaf de straatzijde een verrassend beeld 
moet opleveren. 

Aan alle deelnemers vragen wij om een handzaam, dierbaar, 
kostbaar object mee te brengen dat als uitgangspunt kan 
dienen voor een tweedimensionale vertaling op groot 
formaat. de deelnemers tekenen eerst de objecten. daarna 
maken zij er een groot formaat sjabloon van. met deze 
sjablonen tamponneren en schilderen zij met witte en zwarte 
verf afbeeldingen op de ruiten. de kartonnen sjablonen en de 
voorstudies worden vervolgens, achter de ruiten, aan draden 
opgehangen. zij vormen samen met de afbeeldingen een 
avontuurlijk geheel. een verzameling van dierbare objecten. in 
de avonduren wordt de installatie rood en blauw aangelicht. 

na afloop van de workshop vertellen de deelnemers in een 
kringgesprek aan elkaar waarom de meegebrachte objecten 
dierbaar zijn en welke anekdotes er aan de voorwerpen zijn 
verbonden. hiermee verbinden de deelnemers hun werk met 
intieme details uit hun eigen leven. 

het is een mooi traject, ook heel goed met kinderen uit te 
voeren: een betekenisvol voorwerp (waarneming) is om te 
zetten (reflectie) in een nieuw beeld met bepaald materiaal 
(vormgeving). een creatief proces .door creatieve en expres-
sieve vermogens te ontwikkelen, krijgen kinderen de kans om 
zelfstandig te leren denken en handelen. en dit is van belang 
om nieuwe wegen te zoeken om (nieuwe) problemen op te 
lossen.

omdat we de deelnemende leraren een werkwijze willen 
meegeven die hen in de klas kan helpen, is voor een eenvoudi-
ge maar effectieve vertaalslag gekozen: van een klein dierbaar 
object naar een grote afbeelding, zonder veel materiaalkosten 
en tijdsbeslag. ook wijzen we hen op de kracht van een ge-
zamenlijke presentatie. hiermee is een optelsom te verwe-
zenlijken, een verzameling die elkaar versterkt en aanvult. de 
werken nemen elkaar mee naar een beter totaalresultaat. 

het is een mooie, intense middag met een resultaat dat 
daarna nog weken te zien is in de etalages van myhome aan 
de oostzijde in zaandam. 
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Het is een mooie 
uitdaging als op de 
hoek bij de zaanse 
chocoladefabriek een 

kleine veertig deelnemers staan 
te wachten. het kwik stijgt, op 
deze zomerse augustusdag, tot 
boven de dertig graden als wij op 
de pedalen gaan voor een fiet-
stocht door zaandam. een lang 
lint slingert richting het oliesla-
gerspad nabij de papenpadsloot. 
Als de fietsen zijn geparkeerd en 
de eenden uit de sloot zich bij 
ons gezelschap hebben gevoegd, 
steken we van wal. wat is een 
olieslager? het antwoord biedt 
de gelegenheid om te vertellen 
over de molennijverheid in de 
zaanstreek die ooit indrukwek-
kend was. de olie werd door 
molens uit kool- en raapzaad 
geslagen. 

Aan de overkant van de papen-
padsloot zien we een boeren-
schuur die tekenen van een kerk 
vertoont. dat laatste is belang-
rijk. we zien hier een van de twee 
zaanse schuilkerken waar de 
rooms-katholieken stiekem bij-
eenkwamen in de tijd die volgde 
op de tachtigjarige oorlog. de 
protestanten verwezen de ka-
tholieken (papen) naar de marge 
van de samenleving. officieel 
verboden, maar officieus werd er 
een oogje toegeknepen: gedoog-
beleid uit de 17e en 18e eeuw. 

uit veiligheidsoverwegingen 
rijden we over de stoep om even 
verderop achter een paar houten 
arbeidershuisjes aan de west-
zijde een verrassing te bezoeken. 
hier staat een doopsgezinde 
vermaning die in 1851 als bouw-
pakket vanuit wormer werd 
verhuisd. er is een discussie of dit 
monument mag blijven staan of 
moet verhuizen naar de zaanse 
schans. het mannenkoor dat 
oefent in het pandje stuurt een 
verspieder om te kijken waar het 
rumoer buiten vandaan komt. 
dat gebeurt vaker vandaag. bij 
het volksbadhuis in de parkstraat 
en bij de voormalige essence-
fabriek van polak & schwarz zijn 
de bewoners nieuwsgierig naar 
ons bonte gezelschap.

ze weten niet dat het hier gaat 
om een tocht die mensen uit 
het onderwijsveld wil inspireren 
om de geschiedenis van de 
eigen omgeving onder de loep 
te nemen. op onze route door 
het volkspark, langs de bullekerk 
en door de botenmakersstraat, 
waar de zaandamse notabelen 
woonden, blijkt dat de 

geschiedenis van onze regio op bijna iedere straathoek te vinden 
is. de paar vierkante kilometer tussen zaan en spoorlijn die wij 
aandoen, biedt zoveel om over te vertellen! het vertrouwde 
bijzonder maken. 

eigenlijk hoef je niet ver weg om leerlingen op een andere 
manier naar hun wereld te laten kijken, inspiratie genoeg. van 
het beeldje dat truus menger maakte ter herinnering van de 
februaristaking (1941) tot aan het blauwe huis aan de hogedijk 
dat claude monet schilderde toen hij op de vlucht voor de frans-
duitse oorlog in de zaanstreek verbleef. 

het is niet alleen een kunst om de historische locaties veilig te 
bereiken, maar ook om genoeg schaduw te vinden om te luiste-
ren. net als we bij het huis der cardinalen op de hogendijk staan 
uit te leggen wat een lapzwans is, gaan de ramen open. ‘of er 
soms een pokémon op deze plek te vinden is?’ nee hoor, we zijn 
slechts op zoek naar mooie verhalen om door te vertellen aan 
volgende generaties. 

Geschiedenis in de 
schaduw
| Door: Arjen van Ginkel |

Arjen van Ginkel is docent 
geschiedenis. Hij geeft 
rondleidingen en lezingen.
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Regie en zelfsturend 
vermogen
bij het schrijven van een verhaal 
plaats je jezelf buiten het leven 
van alledag. je bevindt je op een 
metaniveau. je hebt alle troeven 
in handen en bepaalt alle zetten 
in het spel. je bent de baas van 
alle personages en jij bepaalt wat 
ze doen, waarom en wanneer en 
jij beslist hoe het verhaal afloopt. 
dit doet een groot beroep op 
je zelfsturend en regisserend 
vermogen.

Sociale logica en 
empathie
om je verhaal spannend 
te maken, moet je je 
hoofdpersonage in de problemen 
brengen en hem daar ook weer 
uit halen. en je hebt niet alleen 
te maken met de gebeurtenissen 
van je hoofdpersonage, maar 
ook dat van haar vriendin, of 
haar vervelende moeder etc. 
doordat je je verdiept in de 
emoties en beweegredenen van 
je personages, leer je degenen die 
anders denken beter te begrijpen, 

of je nou wil of niet. je hebt ze zelf immers tot leven 
gewekt. zo doet schrijven een groot beroep op je 
sociale logica: hoe verhouden mensen zich tot elkaar. 

Catharsis en moreel kompas
doordat je je personage in de problemen brengt, leer 
je iets van zijn of haar leed zonder dat je die pijn zelf 
hebt. tegelijkertijd brengt het je ook dicht bij je eigen 
morele kompas. Als schrijver laat je de vijand van je 
hoofdpersonage misschien toch maar niet doodgaan, 
al is het nog zo’n pestkop. uiteindelijk streven we 
allemaal naar een goede afloop, of dat nou in een 
verhaal is of in het leven zelf.

Hoe ziet de workshop ‘Hoe verzin je een 
verhaal’ eruit?
voor kinderen is het verzinnen van een verhaal een 
leuk en opwindend spel. in mijn workshop gebruik 
ik zes begrijpelijke bouwstenen als leidraad. de 
leerlingen leveren input voor deze bouwstenen. zij 
mogen van alles roepen; vampiers, geheime sms’jes, 
draken, gemene leraren, profvoetballer worden. met 
behulp van deze bouwstenen maken we met de 
hele klas een verhaal. na afloop kiezen ze hun eigen 
bouwstenen en verzinnen zo hun eigen verhaal, dat ze 
vervolgens in de klas of thuis gaan schrijven. doordat 
ze op deze manier al vooraf weten hoe hun verhaal 
eindigt, hebben ze nauwelijks problemen met het 
daadwerkelijke schrijven en schrijven ze de mooiste 
verhalen. 
het is ook mogelijk een verhalenwedstrijd aan de 
workshop te koppelen. de winnaar wordt in het 
zonnetje gezet en zijn verhaal wordt geredigeerd en 
opgemaakt als bij een echt verhaal. 

Ervaringen van leerkrachten op school
‘ik moest alle bestaande lessen omgooien, de 
leerlingen wilden alleen nog maar schrijven. ze 
wilden zelfs niet naar buiten tijdens de pauze.’ (gerard 
meijer, leerkracht groep 6-8 cbs de tamarinde over de 
workshop en de verhalenwedstrijd in oktober 2016)

‘deze verhalenwedstrijd biedt een geweldige kans 
om de fantasie en vaardigheid van het creëren van 
verhalen extra te prikkelen. een prachtig project.’ 
(ronald overboom, directeur cbs octant, november 
2016) 

Hoe verzin je 
een verhaal?
| Door: Bettina Drion |

Bettina Drion schrijft romans 
(‘Porselein’ en ‘De engel en de adelaar’), 
non-fictie en korte verhalen.
Daarnaast geeft zij schrijfles aan 
volwassenen en aan kinderen van het 
voortgezet onderwijs, en organiseert zij 
workshops ‘Verhalen verzinnen’ voor 
het primair en speciaal onderwijs.
Voor meer informatie: 
www.bettinadrion.nl 

Dat verhalen schrijven goed is voor de taalbeheersing,
 daar is iedereen het over eens. Het verzinnen van een

verhaal doet echter ook een beroep op een aantal andere 
vermogens die van belang zijn voor de ontwikkeling 

van het kind, of in Agoratermen: bildung. In mijn 
workshop ‘Hoe verzin je een verhaal’ (groep 5-8) 

komen ze allemaal aan bod. 

Colofon

Marktplaats is een uitgave van 
Agora, stichting voor bijzonder 
primair onderwijs in de 
Zaanstreek.

Postbus 88
1500 EB Zaandam

Bezoekadres
Agora
Rosmolenstraat 30
1502 PA Zaandam

t 075 201 01 01
e info@agora.nu
I agora.nu

redactie:
Anneke bax, marja bruinsma, 
Yvonne Dijkema, Carlita 
Koningstein, Ton Kroon, 
Rien Spies
redactie@agora.nu

aan deze uitgave werkten mee:
Yvonne Abbing, Anneke bax, 
stephan van der beek, 
marja bruinsma, marije dijkema, 
bettina drion, maaike van 
egdom, marc van de geer, 
chantal van gelderen, Arjen van 
ginkel, petra glandorff,  margot 
hondema, merel kan, margalith 
kleijwegt, carlita koningstein, 
emmy de kraker-pauw, hans 
kroes, willem moeselaar, 
peter henk steenhuis, marijje 
van stralen, marc volger, joris 
voorhoeve en lucas westerbeek

vormgeving:
Marie José Kakebeeke,
MNB Communications
mjkakebeeke@gmail.com

fotografie:
Emma Boelhouwer 

drukwerk:
Nextprint

©2017

[uptodate]

en regisseren van de voorstelling, technische 
kanten, zoals belichting en geluid, marketing 
en het optreden zelf. 
De kennismaking met de opera biedt 
leerlingen van Agora een unieke kans om de 
eigen talenten in te zetten en zich breder te 
vormen. De ervaring en bagage die ze op doen, 
nemen ze mee voor de rest van hun leven.

De Zaanse Agora
Onderwijs moet voorbereiden op een wereld 
die er nog niet is. Hoe doe je dat? Trouw-
journalist en auteur Peter Henk Steenhuis 
interviewde bekende Nederlanders, Zaan-
kanters, leraren en leerlingen. Hij neemt het 
bildungsagoramodel hierbij als uitgangspunt. 
In de levenssferen Privé, Politiek, Publiek en 
Privaat en in de trainingssferen Religie, Sport, 
Kunst en Filosofie kun je aanknopingspunten 
vinden voor toekomstgericht onderwijs. Dit 
model wordt in de scholen van Agora gebruikt 
om vorm te geven aan het onderwijs.

X  De Zaanse Agora
 Peter Henk Steenhuis
 ISVW Uitgevers
 ISBN 978-94-91693-63-2
 

Verkrijgbaar bij Agora, € 19,50
Speciale Marktplaatsprijs: 
€ 14,95 excl. verzendkosten
Stuur een mail naar: secratariaat@agora.nu 

Bildung – Brede vorming
Het is de opdracht van het onderwijs om 
onze leerlingen in een snel veranderende 
samenleving voor te bereiden en toe te rusten 
op een onbekende toekomst. 
Daarom is het niet alleen nodig dat 
kinderen goed onderwijs krijgen in 
bijvoorbeeld vakken als taal, lezen, rekenen, 
wereldoriëntatie en schrijven, maar het 
vraagt ook om verbreding en verdieping 
van ons onderwijs. Dit noemen wij brede 
vorming. Hiermee willen wij onze leerlingen, 
in samenwerking met de ouders/verzorgers, 
in staat stellen zichzelf zo goed mogelijk te 
kunnen ontplooien en ontwikkelen.

Voor de Agora-scholen vormen persoonsvor-
ming en burgerschap (socialisatie) de kern 
van de brede vorming. Dit doen wij door te 
werken in thema’s die verbinding maken met 
acht ‘sferen’ die in elke maatschappij aanwe-
zig en van invloed zijn: privé, privaat, publiek, 
politiek, religie, filosofie, sport en kunst. De 
natuur, de ecosfeer, verbindt al deze sferen.
Wanneer de kinderen in acht jaar tijd deze 
sferen kennen en verkennen, hebben wij 
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van 
een sterke identiteit. Daarmee kan een (jong) 
mens stevig staan en wendbaar zijn in een 
omgeving die aan constante verandering 
onderhevig is.

Opera
In het schooljaar 2017 – 2018 staat de opera 
centraal als onderdeel van de sfeer Kunst en 
Culuur. Agora realiseert in samenwerking 
met De Nationale Opera met kinderen, lera-
ren, ouders/verzorgers en externe partners 
een operajaar. De kinderen en leraren gaan 
onder meer achter de schermen kijken bij De 
Nationale Opera, leren van en over de opera. 
Groep 7 maakt een opera en we sluiten het 
operajaar af met een grande finale.
In het operajaar maken we via de opera 
verbinding met alle acht sferen en komen 
zaken aan bod als: een verhaal, ontwerpen en 
maken van kostuums en decor, het repeteren 
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Agora Operajaar 2017 - 2018

Agora werkt aan bildung. 
Voor het schooljaar 2017 - 2018 is bovenschools de sfeer 

Kunst & Cultuur gekozen met de uitingsvorm opera. 

Privaat

Publiek

Kunst & Cultuur
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