
In de boekenkring hebben we vaker het werk 
en denken van Hannah Arendt besproken. Dit 
keer stond de artikelen bundel Aan het werk 

met Hannah Arendt centraal en keerden we weer 
terug naar haar begrippen arbeiden, werken en 
handelen. Maar ook haar begrippen gedachte-
loosheid en nataliteit kwamen aan de orde. 

De samensteller van deze bundel is Joop Ber-
ding. Hij is ook een vaste deelnemer aan onze 
boekenkring en startte ons gesprek met een 
korte inleiding op de positie van onderwijs-, 
zorg- en sociale professionals in onze heden-
daagse samenleving. Want die positie is niet 
vanzelfsprekend. De professional komt knel te 
zitten tussen enerzijds de logica van de eigen 
professie en anderzijds de logica van de bu-
reaucratie en/of de markt. Vaak wordt profes-
sionaliteit gezien als het op orde hebben van 
de administratie. Maar professionaliteit is een 
breder begrip. Etymologisch verwijst de term 
naar pro-fessio: er wordt iets naar voren ge-
bracht, als een gelofte of verklaring. Het gaat 
dus ook om het onder woorden brengen van 
je visie en het verantwoorden van je keuzes.

Leraren hebben duidelijk last van die beknel-
de positie. Ze worden veel in beslag genomen 

door formats en ervaren de druk van politiek, 
ouders of het bestuur. Weten leraren eigenlijk 
wel wat ze aan het doen zijn? Leraren stellen 
zelden of nooit de waarom-vraag met betrek-
king tot hun werk. Leraren staan vooral in de 
actiestand.

Hier ligt wat Arendt ‘gedachteloosheid’ noemt 
op de loer. Soms is er geen tijd of ruimte om 
je in te leven in het standpunt van de ander. 
Wie Arendt leest zou zich voorbeeld af kun-
nen vragen… waarom zou je als leraar direct 
antwoord moeten geven op een vraag van een 
ouder of een leerling? Een reflexief oordeel 
heeft tijd nodig: trek je even terug; bezin je op 
wat je te doen staat; betrek daarbij alle stand-
punten die er zijn en pas dan vorm je je een 
oordeel en handelt.

Maatschappelijk gezien staat de status en 
het gezag van de leraar onder druk. Daar 
lijken meerdere oorzaken voor te zijn. Hoe 
dwingender het systeem, hoe minder auto-
nomie leraren ervaren en hoe minder risico 
men durft te nemen.
Ook door het hogere opleidingsniveau van 
de ouders wordt de status van leraren aan-
getast. De professional heeft niet meer het 
monopolie op specialistische kennis. Het 
beroep heeft ook niet meer het aanzien van 
50 jaar geleden.

In de analyse die Arendt maakt van onze hui-
dige tijd verdringt het werken hier het han-
delen. Het werken verwijst naar de inrichting 
van ons bestaan, middels methodieken en 
gericht op tastbare resultaten. Dit overheerst 
in het onderwijs met de focus op resultaat en 
uitstroom. Er is daardoor steeds minder tijd 
en ruimte voor het handelen: de meest hu-
mane activiteitsvorm. Terwijl het handelen, je 
uitspreken en met elkaar als gemeenschap 
de dialoog aangaan, juist van belang is om de 
routine van het werken te onderbreken.

Dit is geen pleidooi om terug te gaan naar de 
jaren ‘50 maar eerder om een nieuwe balans 
te zoeken. Een idee is om vanuit de veran-
derende rol van de professional te kijken wat 
haar toegevoegde waarde zou kunnen of 

moeten zijn. Wat kan ik als leraar doen voor dit 
kind dat alles al meekrijgt in zijn eigen gezin? 
Juist pedagogen als Gert Biesta hebben het 
over ‘scheppen’ van onderwijs: dat kan een 
leraar doen door het stellen van goede vragen.

Het begrip nataliteit, het steeds weer op-
nieuw mogen beginnen, kan houvast bieden 
voor leraren. Hannah Arendt heeft het over 
nataliteit als vermogen tot het opnieuw mo-
gen beginnen. Dit is niet alleen op kinderen 
van toepassing, maar ook op leraren: wat fijn 
dat ik als leraar vandaag weer opnieuw mag 
beginnen met jou, de leerling. In het boek 
(pagina 65) staat het zo: ‘De opdracht van 
de leraar ligt erin dat hij steeds opnieuw, sa-
men met de leerlingen, nieuwe vormen van 
samenleven institueert. Dat is (…) een zaak 
van vallen en opstaan, soms van doormod-
deren, soms van vrolijk voortgaan; in onze 
bewoordingen: beginnen met doorgaan, 
doorgaan met beginnen.’

Aan de boekenkring namen dit keer deel:
Jeannette Berckenkamp, Rikie van Blijswijk 
(verslag), Joop Berding, Piet Hagenaars, Wim 
Burggraaff (verslag), Gerard Paardekooper, 
Sarina Hoogendam en Arjan Moree.
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David Mitchell – auteur van de bestseller Wat 
écht werkt – analyseert de beste strategieën voor 
beter onderwijs aan álle leerlingen. Dit boek is 
onmisbaar voor elke (aankomend) leraar die zich 
wil verdiepen in de kwestie van diversiteit, effec-
tieve methoden wil leren om alle leerlingen te be-
reiken en wil bijdragen aan het vormen van een 
samenleving met gelijke kansen voor iedereen.

Het derde boek van Teken je gesprek beschrijft 
hoe je leerlingen vanaf ongeveer 7 jaar begeleidt 
bij het verbeteren van hun werkhouding. Via de 
handige sjablonen help je hen onder andere hun 
concentratie, motivatie en leerhouding onder-
zoeken. De leerling voelt zich eigenaar van het 
leerproces en gaat zelf, of samen met jou, acties 
bedenken en uitvoeren.

Dit boek is gebaseerd op de meest actuele, we-
tenschappelijke inzichten over hoe leerlingen tot 
leren komen. De auteur beschrijft effectief lera-
rengedrag aan de hand van zes rollen: de gast-
heer, presentator, didacticus, pedagoog, afsluiter 
en coach. Verder biedt zij een nieuwe, overzich-
telijke leerlijn en concrete gedragsindicatoren en 
reflectietools.

Alle kinderen, in alle scholen [moeten] de tech-
nologie leren gebruiken, in plaats van er in hun 
dagelijks leven continu door ge- of misbruikt te 
worden. 
Kleppen dicht! is een heel praktische en concrete 
eerste aanzet om daarmee aan de slag te gaan: 
ICT inzetten als krachtig leergereedschap, met 
de focus op goed onderwijs. – Theo Compernolle.

Verstreken tijd is een abstractie die moeilijk te 
begrijpen is. Met de Time Timer Plus maak je 
dit eenvoudig inzichtelijk: de rode schijf laat in 
een oogopslag zien hoelang iets nog duurt of 
mag duren. Door de gemakkelijke bediening is 
de Time Timer Plus geschikt voor alle leeftijden. 
Verkrijgbaar in zwart en wit, en in versies voor 20 
minuten of 2 uur.

De invloed van online media in het dagelijks leven 
wordt steeds groter en is bijna niet meer weg te 
denken. Aan ons de taak om kinderen te leren 
omgaan met zowel de positieve als de negatieve 
ervaringen die ze daarmee opdoen. Daarom is er 
nu MediJA Praat: een handige kaartenset voor 
iedereen die met kinderen en jongeren in gesprek 
wil gaan over (sociale) media. 

TEKEN JE GESPREK
over werkhouding
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MET HANDIGE SJABLONEN OM LEERLINGEN 
TE BETREKKEN BIJ HUN LEERPROCES
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Dit derde boek van Teken je gesprek gaat over de 

werkhouding van leerlingen, vanaf ongeveer 9 jaar.

Met de specifieke sjablonen voor het thema werk-

houding beschik je over een doeltreffend hulpmid-

del om de leerling inzicht te geven in wat er wel 

goed gaat en wat niet. De sjablonen bieden een 

structuur waarmee je met de leerling onder andere 

zijn concentratie, motivatie en leerhouding kunt on-

derzoeken. Ook de invloed van gamen en mobiel-

gebruik op het schoolwerk kan onderzocht worden.

De verschillende sjablonen helpen de leerling te 

reflecteren op zijn of haar situatie en doelen. Zo 

groeit er van binnenuit een wens om dingen anders 

te doen en aan te pakken. Er ontstaat overzicht en 

vervolgens bewustwording. De leerling voelt zich ei-

genaar van dit proces en gaat zelf, of samen met de 

begeleider, acties bedenken en uitvoeren.

In Teken je gesprek over werkhouding komt uitge-

breid aan bod hoe je een leerling in dit proces pre-

cies kunt helpen om eerst tot inzicht en vervolgens 

tot een succesvolle uitvoering van zijn zelfbedachte 

acties en plannen te komen. De begeleiding komt 

het best tot zijn recht in een een-op-eensituatie; je 

kunt dan goed aansluiten bij de behoefte van de 

leerling.

Alle sjablonen zijn echter ook in een groep te ge-

bruiken. Zo staat in deze uitgave beschreven hoe je 

leerlingen in een groep kunt stimuleren en begelei-

den om ieder hun eigen werkhouding te onderzoe-

ken en tot acties te komen.  

Net als de vorige uitgaven van Teken je gesprek is 

ook dit boek weer een handige tool, waarmee je 

de leerling – op maat – kunt helpen, motiveren en 

stimuleren.

Geschikt voor primair onderwijs, voortgezet onder-

wijs en mbo/hbo.

Adinda de Vreede is remedial tea-
cher in het voortgezet onderwijs, 
gedragscoach, gezinscoach en 
speltherapeute. Ze begeleidt kin-
deren en jongeren met dyslexie, 
faalangst, werkhouding- en ge-
dragsproblemen en helpt gezin-
nen met opvoedings- en andere 
uitdagingen.

nur 770

Over Teken je gesprek over faalangst:

‘De meest inzichtelijke, effectieve en 
meest prettige gespreksmethode die 

ik ken.’ - Beter Begeleiden Digitaal

pica
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