
* Janusz Korczak (1878 - 1942), grondlegger van de 

rechten van het kind, was een Joods-Poolse kinder-

arts en pedagoog, directeur van een weeshuis waar 

hij kinderen volledig serieus nam. Zij hadden rechten 

en plichten en participeerden op vele fronten in het 

weeshuis. Zie www.korczak.nl.

In elke HCO Nieuws laten we een expert aan het woord over een actueel onderwijsthema. 

Deze keer pedagoog/onderwijskundige Arie de Bruin over kinderen en de motivatie om te leren, 

TomTom, rekenen en betekenisvol onderwijs.

Leren is een natuurlijk proces: alles wat je 

nodig hebt in je bestaan, wat handig of leuk is 

om te weten of om te kunnen, leer je snel. De 

dingen die je niet gebruikt, die geen functie 

hebben in je leven, maak je je veel moeizamer 

eigen en soms lukt dat helemaal niet. Goede 

leraren proberen daarom alle leerstof zinvol en 

betekenisvol te maken voor kinderen. 

Waarom zou je iets willen leren als het geen 

betekenis voor je heeft? Als ik met vakan-

tie naar China ga wil ik me verdiepen in die 

vreemde karakters. Maar zolang ik er niks mee 

doe, heeft het geen zin; of ik moet toevallig een 

heel goede vriendin hebben uit Beijing. Dan 

vind ik het leuk om Chinees te leren, omdat ik 

haar leuk vind!

 

Gezonde kinderen willen altijd leren, net als 

gezonde volwassenen. Een motivatieprobleem 

zou daarom in het onderwijs niet mogen 

bestaan. Kinderen willen dingen leren die 

betekenis voor hen hebben, die zij direct kun-

nen gebruiken of vol trots thuis kunnen laten 

zien! Janusz Korczak* zei: ‘Elk kind heeft recht 

op de dag van vandaag!’ Je leert niet voor later, 

je leert voor wat voor jou betekenis heeft in het 

hier en nu. Een kind dat het plezier van lezen 

heeft ontdekt, gaat steeds beter lezen, omdat 

de woorden betekenis krijgen in zijn huidige 

bestaan.

Wat je niet meer nodig hebt en nooit gebruikt, 

leer je snel af. Al blijft er altijd een spoortje 

achter. Dat zie je in een verzorgingstehuis waar 

stokoude mensen bijna alles in hun leven 

vergeten zijn, maar toch de liedjes kunnen 

zingen van vroeger. 

Iets afleren daarentegen, kan snel gaan. Ik kom 

steeds meer mensen tegen die blindelings de 

TomTom volgen en geen enkel idee hebben 

waar zij zich bevinden, of hoe ze van A naar 

B moeten komen. In de afgelopen jaren heeft 

de hulpdienst van de ANWB een recordaantal 

hulpverzoeken gekregen van automobilisten die 

“ergens” in Europa verdwaald waren. Voor hen 

is het betekenisvol de TomTom aan en uit te 

kunnen zetten, de rest is overbodig. Wie kijkt er 

dan nog op een kaart?

Dat we minder goed kunnen rekenen, heeft 

niet zoveel te maken met de didactiek van het 

rekenonderwijs, maar met het bestaan van 

automatische kassa’s, smartphones, fiets-

computers en rekenmachientjes. Wie rekent 

er zelf nog dagelijks iets uit? Ja, kinderen op 

de basisschool, die moeten wel rekenen voor 

een toets. Maar daarna doen ze dat ook niet 

meer. Schaf de computer af, dan wordt rekenen 

vanzelf weer betekenisvol. Zo niet, laten we die 

tijd gebruiken om kinderen goed met rekenma-

chines en computers te leren omgaan. Daarin 

leren ze razendsnel, omdat het aansluit bij hun 

belevingswereld.

Hoe je het beste leert? Er leiden vele wegen 

naar Rome. Als dat wat je krijgt aangeleerd op 

de een of andere manier maar betekenis voor 

je krijgt. Als leraar kun je daarbij aansluiten. 

Geef betekenisvol onderwijs. Laat kinderen 

niet zomaar een opstel schrijven. Maak eens 

met de hele klas een verhalenbundel. In dat 

proces krijgt iedereen andere taken, maken de 

kinderen fouten, verbeteren die en leren ze van 

elkaar. Aan het einde is er een gezamenlijk 

product om trots thuis te laten zien. 

Voor een kind krijgt iets ook en vooral betekenis 

als het daarmee succes heeft en jouw aandacht 

krijgt. Uit een vergelijkend onderzoek naar 

remediërende rekenprogramma’s bleek dat 

het niet uitmaakt welk programma je gebruikt, 

maar dat de individuele aandacht voor dit 

specifieke kind de belangrijkste succesfactor 

is. Kortom de leraar, de meester of de juf die 

wezenlijk geïnteresseerd is in jou als kind, is 

misschien wel de belangrijkste succesfactor!
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Arie de Bruin is pedagoog en onderwijskun-

dige, voorzitter van de Janusz Korczak stichting. 

Hij was algemeen directeur van een stichting 

voor primair onderwijs, jarenlang docent en 

directielid op een pabo, cabaretier en musicus. 

De opbrengsten van zijn optredens gaan naar 

onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden van 

Stichting Edukans. Hij was als keynote spreker te 

gast bij het HCO tijdens de RDJK 2015.

 Arie de Bruin

 ‘Elk kind 

heeft recht 

op de 

dag van 

vandaag’


