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COLOFON VAN DE REDACTIE 

DE MAATSCHAPPIJ: DAT BEN JIJ!

Een paar jaar geleden waren er reclamespotjes op de televisie met deze slogan. Toen 
we aan het werk gingen met dit themanummer van Zone, bleef die slogan door mijn 
hoofd zingen. Het lijkt tegenwoordig soms wel alsof de maatschappij een op zichzelf 
staand fenomeen is. Iets waar we bij kunnen aanhaken of waar we achteraan kunnen 
lopen. Alsof de maatschappij niet meer bestaat uit de mensen die die maatschappij 
vormen.

Wat speelt er in de maatschappij? Er wordt een debat over het onderwijs gevoerd: het 
onderwijs zou achterlopen op ontwikkelingen in de maatschappij. Ook is er het vluch-
telingendebat, waar het onderwijs door geraakt wordt. Stellingen worden vol overtui-
ging de maatschappij in geslingerd. Er ontstaat een gevoel van urgentie: het onderwijs 
moet méé.

In dit themanummer van Zone proberen we juist even stil te staan en na te denken. 
Binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs zijn we niet bang dat we achterlopen. Ons 
onderwijs is niet afhankelijk van methodes die kunnen verouderen. De maatschappe-
lijke actualiteit krijgt een plaats in het onderwijs, maar wel op onze manier. De basis 
voor wat we doen ligt in gedegen onderzoek. Een mooi voorbeeld is het onderzoek van 
Dorian de Haan e.a.: een onderzoek naar het gebruik van ICT-middelen in de onder-
bouw van de basisschool. Het is een uitdaging om de uitgangspunten van Ontwikke-
lingsgericht Onderwijs te waarborgen in het werken met deze middelen. Er is een boek 
over verschenen en een website ontwikkeld (met daarop ook gratis lesmateriaal!). In 
deze Zone staat een interessant voorproefje. Er zijn weer mooie praktijkvoorbeelden 
beschreven: steeds gaat het over scholen en peuterspeelzalen die zich ontwikkelen 
(ICT-gebruik in een bovenbouwgroep), die verbeteren wat er al is (oudergesprekken) of 
volwaardige themahoeken opzetten met peuters. 

We hopen dat we leerkrachten aan het denken zetten en inspireren met dit themanum-
mer, waarin de maatschappij de hoofdrol speelt, vanuit de coulissen.

Namens de themaredactie,

Jedidja Meima, Ingard Lachman, Bea Pompert, Anders Schinkel en Lysbeth Grutters
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