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primair onderwijs

“...Met een diploma kom
je een bedrijf binnen
maar om te blijven heb
je bredere competenties
nodig.”
#DaaromSKVR
Carla Chappell onderwijsleider,
Albeda

GEDACHTEN OVER HET ROTTERDAMSE ONDERWIJS OP PAPIER.

‘Ik ben altijd bezig met de
volgende stap. Zo niet, dan hoeft
het voor mij niet meer’
Ten eerste dat je kunt innoveren en vernieuwen binnen een totaal vastgeroest systeem. De regels zijn dan misschien hetzelfde, City en Liverpool lijken allebei een ander spelletje te spelen. Houd het ten tweede
simpel. Binnen een strategie kiezen de coaches herkenbare principes
die ze via oefeningen tot in de perfectie inslijpen. Vierentwintig uur
per dag zijn Pep en Jürgen vervolgens obsessief bezig om de kwaliteit
te verbeteren. Dan nog is het niet genoeg, Guardiola zei daarover ooit:
‘Ik ben altijd bezig met de volgende stap. Zo niet, dan hoeft het voor
mij niet meer.’
In het onderwijs kan dit ook. Eis niets minder dan het allerbeste. Ontwerp heldere oefenprogramma’s voor leerlingen die de kwaliteit verbeteren. Wees daarin obsessief, houd het simpel en zorg voor duidelijkheid en herhaling. Boek progressie en maak die zichtbaar. Zorg tot
slot voor teamgeest. Alleen in een goeie ploeg die een gemeenschappelijke taal spreekt, word je gestimuleerd om meer en beter initiatief
te nemen. In maart komen we als secties een dag bijeen om het oefenprogramma voor het komende schooljaar vast te stellen. We beginnen
de dag met een filmpje van Pep. En ik kom in trainingspak.
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Voetbal is misschien wel het saaiste spelletje ter wereld. De bal is al
meer dan honderd jaar rond. Negentig minuten, elf tegen elf. Aan het
einde winnen de Duitsers. De parallel met het onderwijs is gemakkelijk
te trekken. Wie cynisch wil zijn, zou kunnen constateren dat er in honderd jaar te weinig is veranderd. De lange zomervakanties stammen
nog uit de tijd dat de kinderen hielpen met de oogst. Ik bedoel maar.
Geniale oefenmeesters zetten het voetbalspel op zijn kop. Dit seizoen
is het bijvoorbeeld goed kijken naar het Manchester City van Pep Guardiola en het Liverpool van Jürgen Klopp. Wat kunnen we van hen leren?

Vaardigheden en interesses
aanspreken en ontwikkelen
met uitdagende workshops,
lessenseries en kunstzinnige
jaarprogrammeringen.
Schooljaar 2018/2019 nu
online!
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