
Het lijkt een open deur en dat is het natuurlijk ook: kinderen 
verdienen het beste onderwijs. Zeker nu kennis de kurk wordt waar 
de Nederlandse economie straks voornamelijk op drijft. Leren is een 
persoonlijke bekwaamheid. Liefst ontwikkeld vanuit een authentiek 
talent, want daarin kun je het beste worden. Dat lijkt logisch, talen-
ten te voeden die in de kiem aanwezig zijn. Het lijkt ook logisch dat 
juist daar de focus van het onderwijs in Nederland ligt. Lijkt. Maar 
dat gebeurt zeer beperkt.

Om de vooruitgang in het onderwijs te illustreren een klein gedach-
te-experiment. We nemen een leraar en een chirurg van honderd 
jaar geleden, zetten ze in een tijdmachine en plaatsen de teller op 
het jaar 2011. Aangekomen in ons heden begeleiden we de chirurg 
naar een operatiekamer van een academisch ziekenhuis anno nu. 
We vragen of hij zich klaar wil maken om te assisteren bij, zeg een 
hersenoperatie. De man staart ademloos naar alle apparatuur en 
als wij hem een tipje van de sluier oplichten over waar de medi-
sche wetenschap nu staat, verontschuldigt hij zich voor het feit dat 
hij niet bij de operatie kan assisteren zonder een eeuw intensieve 
bijscholing.
Vervolgens zetten we de leraar in een klaslokaal anno nu neer. De 
omgeving voelt voor hem meteen vertrouwd. We hoeven hem eigen-
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lijk alleen maar het digiboard uit te leggen en hij kan zo aan de slag. 
De aard en inhoud van zijn werk dat hij hier en nu moet verrichten, 
sluiten naadloos aan op de stand van zaken in 1911. Ergo: er is in een 
eeuw onderwijs niet veel veranderd. Het is voor kinderen geen optimale 
voorbereiding meer op hun maatschappij want die is namelijk wel heel 
anders dan honderd jaar geleden.
Marjolein wilde flexibele schooltijden en sociocratische besluitvorming 
als breekijzer gebruiken om ruimte te creëren voor een betere ontwikke-
ling en richtte een nieuwe school op.  Maar dat was makkelijker gezegd 
dan gedaan. Niet zonder reden worden er in Nederland vrijwel geen 
nieuwe soorten scholen meer gesticht. Richtlijnen, regelgeving, bureau-
cratie en verkokerd denken vormen grote belemmeringen om buiten 
de plaatjes van het gevestigde systeem te kleuren. Toch verzamelde 
Marjolein zeven jaar geleden zoveel moed bij elkaar totdat het lef werd: 
ze begon een nieuwe vorm van onderwijs en noemde het De School.

Het klassieke onderwijs in Nederland is autocratisch. Dat betekent dat 
de leerkracht het voor het zeggen heeft en handelt vanuit zijn eigen 
goeddunken. Het onderwijsaanbod is dan veelal gestoeld op reproductie 
van kennis en toegesneden op de gemiddelde leerling. Alles te goeder 
trouw en met de beste bedoelingen natuurlijk, maar het blijft gericht 
op de massa. Het tegenovergestelde is democratisch onderwijs: leerlin-
gen hebben het voor het zeggen en bepalen zelf wat, hoe, wanneer en 
met wie ze activiteiten ondernemen die moeten leiden tot het realise-
ren van hun persoonlijke doelen. Het onderwijs dat op De School wordt 
aangeboden, zit daar tussenin. 
De ouders, de leerkracht en de leerling bepalen gezamenlijk waarmee 
het kind het best gediend is. Vijfmaal per jaar zitten ouders, docent 
leerkracht en leerling in een persoonlijk kringgesprek met elkaar om 
tafel om het individueel leerplan bij te stellen waar het leerinhoud, 
leerresultaten en leerproces aangaat. Er worden afspraken gemaakt 
over veranderingen en verbeteringen waar consequenties aan worden 
verbonden. De School is dus beslist geen vrijblijvend onderwijs. Integen-
deel: er wordt heel concreet gewerkt om de authentieke kwaliteiten van 
de leerling te ontdekken en op een dergelijke wijze te ontwikkelen dat 
hij het optimale uit zijn leven kan halen. Ouders zijn intensief betrok-
ken bij het leren van hun kinderen en ze zijn daar heel blij mee. Het 

kind groeit snel in deze manier van leven en leren, vanuit interesse en 
betrokkenheid.

Klassieke onderwijssystemen zijn gewend om te denken vanuit vaste ka-
ders die vaak beperkend werken. Wij denken liever vanuit de mogelijk-
heden die voorhanden zijn. Waar het gangbare systeem dicteert, leren 
kinderen hier leiding te nemen over hun eigen leven. En daar horen 
flexibele schooltijden bij. Bij ons kunnen de leerlingen veel meer uren 
naar school dan de 940 die ze per jaar verplicht zijn. 
Op De School wordt er thematisch gewerkt. Alle vakken komen in een 
thema aan bod en er wordt elke tien weken vanuit een nieuw thema 
onderwezen. Thema’s zijn bijvoorbeeld: verkeer en vervoer, energie, 
Europa en voeding. Dat garandeert optimale aansluiting op het leven 
zoals het zich aan ons ontvouwt en benadrukt dat leren in dat leven een 
centrale rol speelt. Dat leren er deel van uitmaakt. <

 Marjolein houdt de zaak staande tegen wil en dank. 
Dat vind ik mooi. Vanuit haar passie en haar energie ziet ze 
het als haar missie om het systeem van binnenuit te verande-
ren. Kinderen laten leren wanneer ze op hun best zijn en de 
besluitvorming en verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in 
de organisatie leggen, namelijk bij de leerling (met hulp van 
ouder/leerkracht). En daar ligt meteen de verbinding met  
de missie van Microsoft: mensen hun potentieel te leren  
(h)erkennen en ten volle te benutten. 


