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VAN DE REDACTIE 

In mijn werk als nascholer krijg ik dikwijls te horen: “Mooi hoor dat Ontwikkelingsge-
richt Onderwijs, maar hoe ziet dat er nou precies uit?” Natuurlijk is dat een begrijpe-
lijke vraag. Beelden opbouwen van goed onderwijs maakt dat het gesprek daarover 
beter verloopt. Gelukkig kan dat op nogal wat scholen die altijd bereid zijn collega’s 
en studenten te ontvangen. Goed kijken alleen is echter niet genoeg. Juist de gesprek-
ken met elkaar zijn nodig om te achterhalen waarom een praktijk op een bepaalde 
manier in elkaar zit. Pas in de gesprekken wordt de betekenis van bepaalde activiteiten 
duidelijk. Zoals die student die aan mij vertelt na een bezoek én een gesprek met de 
ontvangende collega’s: “Ik dacht tijdens het bezoek in de klas steeds, wat is het hier 
toch druk. Ik ben dit in mijn stages nooit tegen gekomen. Toen ik er met de leerkracht 
over sprak werd mij goed duidelijk wat zij de waarde vindt van actief handelen van de 
kinderen en het veelvuldige praten met elkaar.’’

Deze gesprekken waarin praktijken, ideeën over spel en onderzoek en theorieën over 
betekenisvol onderwijs elkaar vinden voeren we ook in Zone. Onze artikelen worden 
veel gelezen en hoog gewaardeerd. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de grote 
hoeveelheid artikelen die worden geschreven door auteurs uit de praktijk. Pm-ers, peu-
terspeelzaalleidsters en leerkrachten die de echte verhalen over hun dagelijkse praktijk 
beschrijven. Bijna alsof je er zelf bij bent als lezer. Als je dus niet met je hele team op 
schoolbezoek kunt gaan is er dus een mooi alternatief: samen de artikelen uit Zone 
lezen en bespreken of de prachtige beeldverhalen bekijken als inspiratie voor je eigen 
activiteiten. Zone levert steeds actuele beelden die niet alleen de praktijk van spelend 
en onderzoekend leren verhelderen. Je gaat als lezer ook verbindingen maken met je 
eigen ideeën over de verbeteringen in je eigen groep. Het lezen van ons vakblad en het 
bespreken van artikelen kan de kwaliteit van de praktijk en de theorie over OGO in je 
eigen school een ‘boost’ geven.

Enkele directeuren van OGO-scholen hebben dan ook het wijze besluit genomen niet 
een abonnement met één exemplaar te nemen, maar een abonnement met tien of 
twintig exemplaren. Op hun scholen hoeft die éne Zone dus niet eindeloos doorge-
geven te worden of te verdwijnen. De uitgever van Zone geeft, bij een abonnement 
met een minimale afname van vijf exemplaren, in dit geval een royale korting van zo’n 
47% ten opzichte van hetzelfde aantal met een instellingsabonnement. De redactie 
van Zone is blij met deze aanpak en hoopt dan ook dat meer scholen kiezen voor een 
ruimer abonnement.  

Namens de redactie van Zone, veel leesplezier en vooral ook goede gesprekken over 
alle waardevolle artikelen, 

Bea Pompert (hoofdredactie)
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