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Kinderen zijn mensen met een eigen wil, die de wereld willen  

ontdekken, dát is de visie van de Amerikaanse pedagoog John  

Dewey in een notendop. Opvoeders hebben de taak om ze voor  

te bereiden op het leven als burgers in een democratische  

samenleving. In dit artikel van KIDDO’s serie De pedagogische  

visie van… lees je alles over Deweys denkwijze.

 J ohn Dewey
Samen oefenen met democratie

Levensloop
John Dewey geldt als de bekendste Noord-Amerikaanse psycholoog, filosoof en 
pedagoog van de twintigste eeuw. Hij was hoogleraar aan verschillende universi-
teiten in de Verenigde Staten en schreef vele, voor die tijd baanbrekende boeken 
en artikelen over opvoeding en onderwijs. Hij overleed op 92-jarige leeftijd.

Theorie en visie
In zijn ideeën had Dewey zich laten inspireren door andere grote pedagogen, 
onder wie Jean-Jacques Rousseau volgens wie ieder mens, en dus ook elk kind, 
een uniek karakter heeft en de vrijheid nodig heeft om zich te ontwikkelen. 
Maar mensen maken ook deel uit van een gemeenschap. Volgens Dewey was 
opvoeden daarom een proces van interactie tussen volwassenen en kinderen. 
Volwassenen hadden de taak om kinderen te laten kennismaken met de 
wereld. Opvoeders moesten daarbij de leiding nemen en tegelijk het kind 

de ruimte geven om zijn weg vinden. Dewey beschouwde kinderen niet als passieve 
wezens, maar als mensen met een eigen wil die de wereld willen onderzoeken. Taal 
speelde een belangrijke rol. Volwassenen moesten zaken benoemen, zoals ‘bal’ of 
‘rollen’ tijdens het spelen met een bal. Het kind leerde daardoor de betekenis van 
activiteiten. Een andere taak vond Dewey het observeren van kinderen om in gesprek-
ken en met activiteiten te kunnen aansluiten bij hun interesses. Zo werden kinderen 
deelgenoot van een gemeenschap.
De grootste bekendheid genoot Dewey vanwege zijn ideeën over participatie en demo-
cratie. Wilde men dat kinderen zich later als democratische burgers gingen gedragen, 
dan moesten ze worden voorbereid. Door met ze over democratie te praten, maar ook 
door ze te laten oefenen. In een kinderraad bijvoorbeeld. Participatie kon kinderen 
leren rekening te houden met elkaar en hoe je door met elkaar te praten tot besluiten 
kon komen. 

Realisaties
Een bekend initiatief van Dewey was de aan de universiteit van Chicago verbonden 
labschool. ` Dewey had de leiding over deze zogeheten proefschool waar hij zijn 
vernieuwende onderwijsideeën in de praktijk bracht. De nadruk lag op het ontdekken 
van de wereld. Anders dan toen gebruikelijk stond niet de leerkracht centraal, maar 
de ontdekking door kinderen. Vakken werden geïntegreerd, waardoor een vak als 
wereldoriëntatie ontstond en er was aandacht voor actief leren, onder meer door het 
onderhouden van een schooltuin en excursies in de stad. De school bestaat nog steeds, 
in een eigentijdse vorm. 
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Dewey zie je nu nog terug in…
Wie op zoek gaat naar kindercentra waar wordt 
gewerkt volgens de ideeën van Dewey, zal niet meteen 
voorbeelden vinden. Zijn pedagogiek laat zich niet een, 
twee, drie naar de praktijk van de kinderopvang verta-
len. Evenmin heeft Dewey concrete materialen bedacht. 
Voor hem ging het in de eerste plaats om de peda-
gogische houding. In de kinderopvang gebeuren dan 
ook wel degelijk dingen die je Deweyaans kunt noe-
men. Zoals de vergaderingen van de kinderraad van 
buitenschoolse opvang Juffers & Heertjes van Catalpa 
Kinderopvang in Beneden-Leeuwen waarin kinderen 
praten over wat er misschien anders moet en welke 
ideeën ze hebben om het op de opvang leuker te 
maken. Zo kwamen ze tot een oplossing voor het 
probleem dat speelgoed dat ze van huis meenamen 
wel eens kapotging. Met elkaar spraken ze af om 
geen eigen speelgoed meer mee te nemen.
Maar ook zonder kinderraad kun je participatie 
vormgeven, zegt pedagoog Inge van Rijn van buiten-
schoolse opvang Hermelijntje in Scheveningen. Nieuw 
speelmateriaal werd aangeschaft in overleg met de 
kinderen. ‘Ook hebben we in individuele interviews 
gevraagd wat ze leuk vonden en wat ze misschien 
wilden veranderen.’ Daaruit bleek dat kinderen het 
vervelend vonden om na een hele schooldag, ook nog 
eens tot na het eten aan tafel te moeten wachten tot 
iedereen klaar was. ‘Sindsdien geldt de afspraak dat 
als kinderen klaar zijn, ze mogen vragen of ze van 
tafel mogen. En dat mag, als ze hun beker en bord 
hebben opgeruimd.’
Participeren is leerzaam, aldus Inge. ‘Want wat doe je 
als tien kinderen naar het strand willen en vijf binnen 
willen blijven? Van dat soort situaties leren ze hun 
mening in te brengen én compromissen te sluiten.’

Inspiratie anno 2013
Hoewel veel van Deweys ideeën bijna honderd jaar 
oud zijn, zijn er overeenkomsten met de burger-
schapsvorming waarvoor nu aandacht is. Dit is 
volgens Dewey wel een proces dat tijd vraagt. Dat 
kinderen die tijd ook echt moeten krijgen, wordt nog 
wel eens vergeten, meent pedagoog en hogeschool-
docent Joop Berding, die zich in het werk van de 
Amerikaan verdiepte. 
‘We leven in een tijd waarin kinderen aan veel eisen 
moeten voldoen. Men verliest uit het oog dat groei 
en ontwikkeling tijd nodig hebben.’ Bij sommige pro-
gramma’s die in de Voor- en Vroegschoolse Educatie 

(VVE) worden gebruikt, zou Dewey zijn vraagtekens 
hebben gezet, denkt Joop. ‘VVE leert kinderen nog te 
vaak woordjes zonder context, zonder uit te gaan van 
waar een kind op dat moment mee bezig is, zonder 
dat die woordjes met hun leven te maken hebben. 
Kinderen zijn echter geen vaten waarin je kennis giet.’
Voor wie met kinderen werkt is het belangrijk om met 
ze te praten. Ook doet werken volgens de visie van 
Dewey een beroep op je inlevingsvermogen en ver-
trouwen in het eigen vermogen van kinderen. ‘Er niet 
meteen bovenop zitten maar ze zelf laten ontdekken, 
is een basishouding voor elke professionele opvoeder.’
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Meer lezen

Joop Berding schreef diverse publicaties over het 
leven en werk van John Dewey. Sommige daarvan 
vind je op www.joopberding.nl. Bij uitgeverij SWP 
verscheen van hem John Dewey over opvoeding, 
onderwijs en burgerschap – Een keuze uit zijn werk, 
met daarin vertalingen van negentien teksten van 
Dewey. Onlangs verscheen Jonge burgers – Kinder-
centrum als democratische oefenplaats (SWP) met 
daarin een hoofdstuk over de pedagogische ideeën 
van Dewey over burgerschap. Op verzoek verzorgt 
Joop Berding lezingen en workshops. 
Lees meer over Dewey in Grote pedagogen in klein 
bestek van Tom Kroon en Bas Levering (SWP).

Een professioneel opvoeder laat kinderen zelf ontdekken.


