
 

“Ruimte om te onderzoeken, te experimenteren en fouten 

te maken” 
 

De Eerste Westlandse Montessorischool in Monster is voorloper op het gebied van 

onderzoekend en ontwerpend leren; het is hier al jarenlang de praktijk. Maaike Kramer is 

directeur-bestuurder van de school en is daarnaast opleider aan de Montessori-opleiding. “In 

de visie van Montessori worden kinderen vragend geboren. Het zit in het hoofd en hart van 

onze leraren om op zoek te gaan naar de vragen van kinderen.” 

 

Worden de vragen van kinderen gedurende hun onderwijsloopbaan gaandeweg meestal vanzelf 

ondergeschikt aan het onderwijsaanbod, op deze school is alles erop gericht om de 

nieuwsgierigheid, de vragen van kinderen, in alle leerjaren sturend te laten zijn voor het 

onderwijs. Dat is mooi weergegeven in de minidocumentaire ‘Morgen beginnen’ die is gemaakt 

over het onderwijs van de school. 

 

Leerlijn 
Door alle leerjaren heen loopt er een leerlijn voor onderzoekend en ontwerpend leren. Die begint 

in de onderbouw met waarnemen, de ontwikkeling van de zintuigen, en loopt vervolgens van 

verwonderen, gestuurd onderzoek doen naar open onderzoek doen en ontwerpen. “De 

bovenbouwleerlingen gaan al meer richting vergelijkend onderzoek en filosofische vragen”, 

vertelt Kramer. “Altijd zijn de kinderen bezig met het onderzoeken van hun eigen leervragen. Dat 

doen ze in de klas, maar ook in het wetenschapslab, dat drie dagen per week is bemenst. Daar 

gaan kinderen naartoe om een vraag te verdiepen, te onderzoeken of om bijvoorbeeld bronnen te 

leren ontsluiten. We hebben voor het vraaggestuurd werken in de loop der jaren allerlei 

ondersteunende hulpmiddelen ontworpen, bijvoorbeeld een kaartspel dat leerkrachten helpt om 

goede vragen te stellen in de verschillende fasen van onderzoekend leren.”  

 

Balans vinden 
Kinderen leren vooral vraaggestuurd bij het onderwijs in wereldoriëntatie, of zoals Kramer het 

noemt: bij ‘kosmisch onderwijs, alles wat te maken heeft met jou en de wereld’. “Bij rekenen en 

taal zijn er ook onderdelen die je op die manier kunt onderwijzen,” zegt zij, “maar in die 

vakgebieden zijn er ook veel gesloten uitdagingen. Die zijn belangrijk, omdat je een aantal 

basisvaardigheden en basisvoorwaarden nodig hebt om te kunnen onderzoeken en ontwerpen. 

Goed kunnen lezen is voor een onderzoekende houding bijvoorbeeld ontzettend belangrijk.” 

 

Toch vinden Kramer en haar team het wel eens lastig om de balans te vinden tussen het werken 

aan die ‘gesloten uitdagingen’ en de onderzoekende, vraaggestuurde manier van werken. “Het 

voelt soms alsof we even van onze missie en passie moeten afstappen omdat we ons moeten 

richten op wat moet.  

 

 

https://www.ewmm.nl/
https://www.montessoriopleiding.com/
https://www.youtube.com/watch?v=OFURfIbfVVM


 

Dat doen we niet omdat de inspectie dat wil – die is erg positief over ons onderwijs – maar 

gewoon omdat we een maatschappelijke opdracht hebben en omdat we vinden dat we ervoor 

moeten zorgen dat onze leerlingen zich de basisvaardigheden eigen maken.” 

 

Wederkerig proces 

Kramer is trots op haar ‘supersterke team’, dat bestaat uit leerkrachten die onderzoekend leren 

allemaal omarmen. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat Kramer het voorleeft. “In 

alles wat ik doe ben ik bezig met de onderzoekende houding van de leraar, van het kind en van 

mezelf: op school, als docent aan de Montessori-opleiding, maar ook ben ik bezig met de opzet 

van een vo-Montessorischool, waarbij een groot beroep wordt gedaan op mijn eigen 

onderzoekende houding.  

 

“Je moet als schoolleider ook de urgentie van een onderzoekende 

houding voorleven” 

 
Als je als directeur onderzoekend bent, het voorleeft, en een onderzoekende omgeving creëert, 

dan zie je om je heen ook onderzoekende leraren en onderzoekende kinderen. We inspireren 

elkaar. Ik inspireer het team, de leerkrachten inspireren de kinderen, én vice versa, want het is 

een wederkerig proces dat constant in beweging is als een perpetuum mobile. Ik vind dat je als 

schoolleider trouwens ook de urgentie van een onderzoekende houding moet voorleven, want die 

is in deze tijd en samenleving van essentieel belang. Zonder onderzoekende houding waren we de 

coronacrisis echt niet doorgekomen.” 

 

Doorslaggevend selectiecriterium 
Dat onderzoekend en ontwerpend leren in het DNA van het team zit, heeft ook te maken met de 

selectie aan de poort. In het aannamebeleid van de school is een onderzoekende houding een 

doorslaggevend selectiecriterium. Doordat sollicitanten een Montessori-opleiding hebben 

gevolgd, zit dat meestal wel goed, want onderzoeken en ontwerpen spelen een grote rol in die 

opleiding.  

 

“Ook vind ik het interessant wat sollicitanten, behalve leerkracht, nog meer zijn”, vertelt Kramer. 

“Ik ga in sollicitatiegesprekken altijd op zoek naar de toegevoegde waarde, de talenten, van 

mensen. De één heeft de kunstacademie gedaan, een ander heeft een instagram-account over 

gezonde voeding, en een volgende is een ster in turnen. Dat zie ik allemaal als kansen om ons 

onderwijs te verrijken.” 

 

In de veranderstand 

Kramer vindt het haar taak als schoolleider om haar team ‘constant in de veranderstand te 

houden’. De ingrediënten van deze manier van leidinggeven, heeft ze samengevat in ‘de zeven 

V’s’. 

 



 

 

De zeven V’s 

• Visie: het waarom en het waartoe zijn duidelijk voor betrokkenen en zijn zichtbaar in 

de school.  

• Vertrouwen: er is vertrouwen in de kracht van het team en van het kind. 

• Voorleven: de leraar leeft de kinderen voor, de schoolleider leeft de leraar voor en vice 

versa. 

• Vragen stellen: kinderen, leraren, schoolleiders stellen veel vragen en allerlei soorten 

vragen. 

• Vormgeven: voorbeelden concreet maken en zaken visualiseren. 

• Verantwoorden: zaken merkbaar en meetbaar maken zodat duidelijk is wat je hebt 

gedaan/geleerd. 

• Verwennen: er zijn voor je team, benoemen wat goed gaat en mensen 

complimenteren. 

 

 

 

Ruimte 
De zeven V’s geven Kramer richting als schoolleider, maar daarboven hangt volgens haar één 

begrip dat cruciaal is in een onderzoekende schoolcultuur. En dat is ‘ruimte’. Ruimte om vragen te 

stellen, om onderzoek te doen, te experimenteren en om fouten te maken. “Het is heel essentieel 

dat iedereen – leerkrachten en kinderen – die ruimte willen, krijgen en nemen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


