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Een open gesprek 

Wat is goed onderwijs? Het is een vraag waar we allemaal over mee kunnen praten. Maar wordt 

er ook geluisterd? Soms gebeurt dat alleen als je actief betrokken bent bij de dagelijkse 

onderwijspraktijk. En dat is jammer. Want natuurlijk hebben leerkrachten een bijzondere 

positie: zij zijn de enigen die weten hoe het is om voor de groep te staan, kritische ouders aan 

de deur te krijgen en je staande te houden tijdens de zoveelste onderwijsvernieuwing. Toch wil 

dit niet zeggen dat anderen geen zinnige bijdrage kunnen leveren aan een gesprek over goed 

onderwijs. Ouders kennen hun kind immers als geen ander en ook pedagogen kunnen 

waardevolle gesprekspartners zijn. Niet omdat ze actief betrokken zijn bij de dagelijkse 

onderwijspraktijk, maar juist omdat ze er vanaf een afstandje naar kijken. Laat een gesprek 

over goed onderwijs dus vooral een open gesprek zijn. Eén waar iedereen aan mee mag doen, 

vanuit zijn of haar eigen ervaring en expertise. In deze, ook nog eens geheel vernieuwde, JSW 

komen daarom verschillende mensen aan het woord over goed  (reken)onderwijs. Want alleen 

zo kunnen we het onderwijs samen steeds een stukje beter maken. We gaan er graag over met 

je in gesprek.  

 


