
‘Onderwijshelden’	  is	  een	  initiatief	  van	  
Operation	  Education,	  uitgegeven	  in	  	  
september	  2014.	  

	  
Een	  boek	  met	  60	  inspirerende	  
onderwijsverhalen.	  Avonturen	  van	  
ondernemende	  onderwijsverbeteraars	  
die	  laten	  zien	  dat	  het	  ook	  anders	  kan.	   

	  
Jaap	  Vermuë	  is	  een	  van	  de	  60	  auteurs.	  
Hieronder	  zijn	  verhaal.	  	  

	  

Verborgen schatten  
Je	  bent	  docent,	  meester	  of	  juf.	  Voor	  je	  zitten	  slimme,	  lastige,	  lieve,	  hele	  drukke	  
of	  juist	  stille	  leerlingen,	  er	  zijn	  wat	  dromers	  en	  een	  aantal	  zit	  minder	  lekker	  
in	  z'n	  vel	  zonder	  dat	  duidelijk	  is	  wat	  er	  precies	  aan	  de	  hand	  is.	  Niet	  iedereen	  
is	  getest,	  maar	  een	  aanzienlijk	  deel	  zou	  goed	  scoren	  op	  ADHD,	  ADD,	  autisme,	  
dyslexie	  of	  dyscalculie.	  Het	  leven	  voor	  de	  klas	  valt	  niet	  altijd	  mee.	  Gelukkig	  
past	  nog	  ongeveer	  de	  helft	  redelijk	  in	  het	  programma	  dat	  jij	  aanbiedt.	  

Dit	  beeld	  komt	  je	  vast	  niet	  vreemd	  voor.	  Maar	  weet	  je	  hiermee	  wat	  er	  écht	  aan	  de	  hand	  
is	  met	  de	  kinderen	  en	  jongeren	  in	  jouw	  klas?	  

Ik	  werk	  met	  jongeren	  vanaf	  ongeveer	  14	  jaar.	  Niet	  in	  schoolverband,	  maar	  tijdens	  
jongerenweken	  en	  als	  jongerencoach.	  Bij	  mij	  komen	  vooral	  de	  jongeren	  uit	  de	  ‘andere	  
helft’	  van	  de	  klas,	  die	  niet	  ‘redelijk'	  passen	  in	  het	  'programma’.	  Ik	  heb	  mij	  intensief	  
verdiept	  in	  wat	  er	  werkelijk	  aan	  de	  hand	  is	  met	  jongeren	  van	  deze	  tijd.	  Er	  zijn	  boeken	  
volgeschreven	  over	  de	  generaties	  Y	  en	  Z,	  en	  over	  zogenaamde	  ‘nieuwetijdskinderen’.	  
Beide	  beschrijvingen	  hebben	  opvallend	  veel	  met	  elkaar	  gemeen.	  Ik	  wil	  mijn	  inzichten	  
en	  ervaringen	  graag	  delen,	  want	  de	  nood	  onder	  veel	  jongeren	  is	  hoog.	  Een	  meisje	  van	  
15	  dat	  een	  hoofdstuk	  uit	  mijn	  boek	  las	  over	  de	  jongeren	  van	  deze	  tijd,	  verwoordde	  dit	  
treffend:	  “Dit	  verhaal	  moesten	  alle	  leraren	  van	  mijn	  school	  eens	  lezen,	  want	  ze	  hebben	  
geen	  idee	  wie	  er	  bij	  hen	  in	  de	  klas	  zitten.	  Ik	  voel	  me	  steeds	  minder	  gezien	  en	  begrepen,	  
en	  krijg	  steeds	  meer	  een	  hekel	  aan	  school,	  terwijl	  het	  eigenlijk	  toch	  zo	  leuk	  zou	  kunnen	  
zijn.”	  

Opvallend	  veel	  van	  de	  jongeren	  uit	  de	  ‘andere	  helft’	  van	  de	  klas	  zijn	  hoog	  gevoelig.	  Dit	  
wordt	  lang	  niet	  altijd	  herkend,	  omdat	  veel	  van	  hen	  zich	  al	  eerder	  hebben	  teruggetrokken,	  of	  	  
goed	  hun	  best	  doen	  om	  zo	  normaal	  mogelijk	  te	  zijn.	  Zij	  dragen	  in	  dit	  leven	  andere	  bagage	  en	  
eigenschappen	  met	  zich	  mee,	  waarmee	  wij	  volwassenen	  nog	  niet	  zo	  vertrouwd	  zijn.	  Onze	  



pogingen	  tijdens	  de	  opvoeding	  en	  op	  school	  om	  zich	  aan	  te	  passen	  aan	  wat	  wij	  normaal	  
vinden,	  werkt	  bij	  deze	  jongeren	  minder	  goed.	  	  

Daardoor	  voldoen	  zij	  vaak	  niet	  aan	  de	  
verwachtingen	  van	  ouders	  en	  leerkrachten.	  Ook	  
van	  het	  gros	  van	  hun	  leeftijdsgenoten	  die	  zich	  wel	  
aan	  kunnen	  passen	  weten	  hier	  niet	  altijd	  raad	  
mee.	  Regelmatig	  zijn	  zij	  niet	  in	  staat	  een	  opleiding	  
af	  te	  maken	  of	  ze	  komen	  ver	  onder	  hun	  niveau	  terecht.	  	  

Toch	  is	  een	  groot	  deel	  van	  deze	  jongeren	  zeer	  begaafd,	  alleen	  leren	  zij	  anders.	  Zij	  zijn	  
bijvoorbeeld	  autodidact,	  of	  leren	  het	  beste	  door	  ervaring	  op	  te	  doen	  en	  veel	  te	  
experimenteren.	  Dit	  sluit	  aan	  bij	  hun	  vindingrijkheid	  en	  creativiteit.	  Zij	  hebben	  vrije	  
ruimte	  nodig.	  Door	  te	  veel	  structuur	  en	  strakke	  programma	  ’s	  blokkeren	  deze	  jongeren	  
gemakkelijk.	  Vaak	  hebben	  zij	  een	  sterke	  intuïtie	  en	  bezitten	  veel	  wijsheid	  en	  integriteit.	  
Gelijkwaardigheid	  is	  voor	  hen	  heel	  belangrijk.	  Dit	  leidt	  soms	  tot	  conflicten	  met	  leraren,	  
omdat	  zij	  niet	  automatisch	  alle	  lesstof	  of	  regels	  herkennen	  als	  waarheid	  of	  als	  oprecht.	  
Door	  hun	  grote	  gevoeligheid	  pikken	  zij	  veel	  energie	  van	  anderen	  op.	  Regelmatig	  zijn	  zij	  
bezig	  om	  disbalans	  in	  de	  klas	  op	  te	  lossen,	  omdat	  zij	  harmonie	  nodig	  hebben.	  Hierdoor	  
raken	  zij	  gemakkelijk	  overbelast	  en	  krijgen	  soms	  klachten	  die	  moeilijk	  te	  herleiden	  zijn.	  	  

	  

In	  onze	  jongerenweken	  merken	  wij	  hoe	  jongeren	  
opbloeien	  en	  open	  gaan	  als	  je	  uitgaat	  van	  het	  
positieve.	  	  

In	  deze	  weken	  is	  alles	  er	  op	  gericht	  hen	  te	  
begrijpen.	  We	  kijken	  door	  een	  andere	  bril,	  we	  
maken	  een	  hartverbinding,	  we	  spreken	  hen	  aan	  

op	  wie	  en	  wat	  ze	  allemaal	  nog	  meer	  zijn,	  op	  de	  grote	  liefde	  die	  ze	  in	  zich	  hebben,	  op	  hun	  
ziel	  en	  hun	  idealen.	  We	  voelen	  aan	  wat	  aan	  de	  orde	  is.	  Soms	  zijn	  er	  nog	  oude	  wonden	  
die	  aandacht	  nodig	  hebben.	  	  

Onze	  jongerenweken	  zijn	  vaak	  een	  life-‐changing-‐event.	  Het	  is	  thuiskomen,	  jongeren	  
voelen	  zich	  sterker	  en	  krijgen	  meer	  zelfvertrouwen.	  Maar	  tegelijkertijd	  is	  het	  ook	  lastig,	  
want	  hun	  omgeving	  is	  nog	  niet	  veranderd.	  Ze	  voelen	  de	  pijn	  van	  het	  niet	  gezien	  en	  
erkend	  worden	  in	  wie	  ze	  zijn.	  Gaandeweg	  kunnen	  zij	  steeds	  beter	  trouw	  blijven	  aan	  
zichzelf,	  waardoor	  ze	  zich	  op	  school	  en	  bij	  vrienden	  steeds	  minder	  tegen	  hun	  gevoel	  in	  
hoeven	  aan	  te	  gaan.	  	  

Natuurlijk	  kun	  je	  met	  30	  leerlingen	  in	  de	  klas	  niet	  hetzelfde	  doen	  als	  in	  onze	  
jongerenweken.	  Toch	  zijn	  er	  steeds	  meer	  leraren	  die	  door	  een	  andere	  bril	  gaan	  kijken	  
en	  zich	  verdiepen	  in	  de	  jongeren	  van	  deze	  tijd.	  Zij	  ontdekken	  dan	  dat	  ‘die	  andere	  helft	  
van	  hun	  klas’	  met	  de	  bekende	  diagnoses	  en	  rugzakjes	  niet	  het	  probleem	  is.	  Het	  
probleem	  is	  onze	  gangbare	  manier	  van	  kijken	  naar	  en	  benaderen	  van	  leerlingen.	  In	  
deze	  groep	  zitten	  letterlijk	  de	  schatten	  verborgen	  die	  wij	  nodig	  hebben	  om	  de	  wereld	  
weer	  mooier	  te	  maken.	  En	  de	  leraar	  heeft	  een	  erebaan	  om	  hieraan	  een	  bijdrage	  te	  
leveren.	  	  	  

Als	  je	  de	  'helft	  van	  de	  klas'	  die	  
moeilijk	  aansluiting	  vindt	  écht	  
leert	  kennen,	  verandert	  je	  
wereld.	  

Het	  probleem	  is	  onze	  
gangbare	  manier	  van	  kijken	  
naar	  en	  benaderen	  van	  
leerlingen.	  


