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INSTAPPEN 
 
Deze tekst gaat in op het verschijnsel leren en gebruikt daarvoor de metafoor van ‘trein’ 
waarin elk kind op zijn eigen manier ‘instapt’. 
 
MARKERING 
Het thema ‘instappen’ betreft een markering: je verlaat de ene ruimte, je gaat 
de andere ruimte binnen. In dit geval: de ‘ruimte’ van de vakantie wordt vaar-
wel gezegd om de ‘ruimte’ van het gewone leven weer te betreden. Even ben 
je lekker vrij en misschien wel ‘in de wolken’ geweest, nú ga je weer aan de 
slag. Daar is niets mis mee, maar je moet wel weer even wennen. Een mooi 
beeld voor die overgang is de ‘trein die rijdt of rijden gaat’: deze brengt mij 
van mijn vakantiebestemming weer naar huis terug of, voor de kinderen in dit 
geval, naar school. Daar  stappen zij opnieuw in een leerproces. Ook voor dit 
laatste begrip is ‘trein’ een prachtig beeld: het leerproces is iets dat gebeurt, 
dat in beweging is en waar elk kind op zijn manier op ‘instapt’. Dit thema gaat 
immers over leren, vooral het leren op school, en de hernieuwde start die elk 
jaar weer na de zomervakantie wordt gemaakt. 
In het niernavolgende wordt dieper ingegaan op het verschijnsel leren en, 
waar mogelijk en zinvol, wordt gebruik gemaakt van beeldtaal rond ‘trein’. 
 
 
WAT IS LEREN? 
De vraag is drie woorden lang, het antwoord vult talloze bibliotheken. Wie het 
begrip ‘leren’ probeert te definiëren, roept alleen maar vragen op: is leren je-
zelf aanpassen? De boom die zich aanpast aan de overheersende westenwind 
en scheef groeit, heeft die geleerd? De hond die op commando een pootje 
geeft, heeft die een leerproces doorgemaakt? Het kind dat na een paar keer 
voordoen ‘dankjewel’ zegt als het een snoepje krijgt, heet dat leren? Of is het 
pas leren als dat kind beseft wat ‘dankjewel’ betekent en ook weet waaróm je 
zoiets zegt? Scholieren die standaardantwoorden geven op vragen die ze zélf 
niet zouden stellen, hebben díe iets geleerd? Is leren, dat je vanuit je grijze 
cellen van alles kunt reproduceren? Is leren hetzelfde als denken? Is een kind 
dat boordevol vragen zit een lerend kind? Een kleuter die in de ziekenhuishoek 
doktertje speelt, is die aan het leren? Het groepje kinderen dat hard aan een 
project gewerkt heeft en stoom afblaast met de opmerking ‘ Het was hart-
stikke gaaf!’, is dat leren? En zo kunnen we nog wel even doorgaan. 
 
Er zijn talloze leerpsychologieën en -theorieën: cognitieve leerpsychologie, 
humanistische leerpsychologie, behaviorisme enzovoort. Tegenwoordig zijn 
termen als adaptief leren, ervaringsleren en ontwikkelingsgericht leren niet 
van de lucht. Maar alleen al het bestaan van deze deels zeer uiteenlopende 
benaderingen, opvattingen, termen en theorieën bewijst, dat leren een com-
plexe activiteit is. 
 



Daarom zal het antwoord op de vraag ‘Wat is leren?’ hier niet worden gege-
ven. Wel zullen vijf accenten geplaatst worden bij dat immens rijke en com-
plexe begrip. Aan elk accent zal een korte paragraaf worden besteed. 
 
1. Gedifferentieerde instap 
Het is van belang te beseffen, dat het lerende kind altijd érgens en op eígen 
wijze in iets ‘instapt’ dat er al is, dat al in beweging is, in de eerste plaats de 
cultuur: het kind wordt geboren en groeit als vanzelfsprekend ín in een cul-
tuur die vóórgegeven is, ‘n cultuur die al ‘loopt’. 
Een mooi beeld daarvoor is de ‘rijdende trein’: alle kinderen stappen in die-
zelfde rijdende trein, maar gebruiken verschillende ingangen, gaan op de 
meest uiteenlopende wijzen naar binnen en hebben verschillende verwachtin-
gen, naargelang verschil in voorgeschiedenis, leeftijd, talenten, interessen en 
mogelijkheden. 
Scholen zijn ‘brandpunten van cultuur’: daarom kan de trein óók als beeld die-
nen voor de school. Het ligt dan voor de hand die trein uit acht rijtuigen te 
laten bestaan: duidelijk zichtbaar verspreiden de kinderen bij het instappen 
zich over die deze acht. Maar het instappen zélf gebeurt ‘gedifferentieerd’: 
hoe de kinderen precies instappen, met welke voorgeschiedenis, welke ver-
wachtingen, waarom ze zó instappen en niet anders, wat er in die rijtuigen al-
lemaal gedacht, gevoeld en gevonden wordt, dat is nauwelijks zichtbaar te 
maken, laat staan te voorspellen. Zichtbaar is alléén, dat in acht verschillende 
rijtuigen wordt ingestapt. 
Het beeld kan ook op z’n kop worden gezet: kinderen leren zoveel van elkaar 
en met elkaar, dat het niet gek is te zeggen, dat zij sámen die rijdende trein 
zijn! En om even door te gaan: die trein staat dan niet alleen voor school, 
maar ook voor thuis, voor de buurt en voor elke plek waar kinderen komen. 
Ook de vakantie hoort daar bij: juist in díe periode leren kinderen ontzettend 
veel! Daarmee zijn we weer terug bij het eerste beeld: de cultuur als rijdende 
trein. 
 
2. Holistische benadering 
Het is van belang dat héél het kind aangesproken wordt: hoofd, hart en han-
den zijn gevleugelde beelden geworden. Het kind leert actief te zijn, maar ook 
om zich ‘passief’ over zichzelf heen te buigen en tot ‘inkeer’ te komen. Het 
krijgt zaken uitgelegd, maar wordt daarnaast gestimuleerd om ook zélf dingen 
te ontdekken. Er wordt afgewisseld tussen spelend leren en ‘lerend’ leren. In-
spanning en ontspanning, ernst en humor wisselen elkaar af. En als het goed 
is, ontwikkelt het kind zich ook als een moreel handelend en zingevend wezen. 
 
3. Het kind als subject van zijn eigen leren 
Het kind leert zélf, níet de juf of meester, hoé goed hij of zij ook lesgeeft. In 
het kind zélf moet een vonkje overspringen, wil de trein in beweging komen: 
óf het gebeurt en hoé, dat hebben leerkrachten nauwelijks in de hand. De 
kunst van het onderwijzen is dusdanige condities scheppen, dat kinderen 
worden uitgedaagd en gestimuleerd zichzélf te ontwikkelen. 



 
4. Verwondering 
Misschien ten overvloede gezegd, maar verwondering is de ‘motor’ van elke 
ontwikkeling. Verwondering maakt nieuwsgierig en zet tot vragen aan: liever 
talloze onbeantwoorde en niet te beantwoorden vragen, dan een handjevol 
duidelijke antwoorden. 
 
Er verschijnen de laatste tijd opvallend veel leermiddelen voor het filosoferen 
met kinderen. Een bekend werk is ‘Klein maar dapper’ van B.Heesen (Damon, 
Best). Wat opvalt is, dat door een bepaalde manier van vragen stellen van-
zelfsprekendheden worden doorbroken en nieuwsgierigheid wordt opgewekt. 
Ten aanzien van een catechetische thema als ‘God’ zouden nieuwsgierigheid 
opwekkende vragen kunnen luiden: 
- Als mensen niet aan God denken, is Hij er dan niet? 
- Als God eventjes niet aan ons denkt, verdwijnen we dan zomaar? 
- Kan God in meerdere hoofden tegelijk zitten? 
- Als ik God niet kan aanraken, is Hij er dan wel? 
- Weet God wat ik denk of voel? 
- Kan God een vierkante cirkel maken? 
- Kunnen mensen zonder God of dénken ze dat ze zonder God kunnen? 
- Heeft God humor? 
 
Is het overdreven te zeggen, dat een leerproces alleen geslaagd is, als het 
erin slaagt de nieuwsgierigheid open te houden of te vergroten? 
 
5. Betrokkenheid 
Bij ‘echt leren’ hoort betrokkenheid: dat is méér dan het leren kennen van het 
andere of de anderen. Het is óók jezelf leren kennen: wat kan ik nog niet en 
zou ik willen kunnen ? Waar zie ik tegenop? Wat durf ik (nog) niet? Leren is 
dus ook de hobbels in jezelf leren kennen, erover heen willen stappen, jezelf 
durven laten zien, je kwetsbaar opstellen. Leren van en aan jezelf is vooral de 
vooroordelen die diep in jezelf zitten opsporen en zo mogelijk verwijderen. Le-
ren is tenslotte keuzes durven maken.  
  
JOODS LEREN 
In godsdienstige tradities is leren meestal geen thema dat geëxpliciteerd 
wordt. Dat neemt niet weg, dat zij tal van inspirerende aanknopingspunten 
kunnen bieden. Het Jodendom verdient in dit opzicht een ereplaats. ‘Joden 
leren van de wieg tot het graf’ zegt Idi Abraham in zijn boek ‘Joodse traditie 
als permanent leren’  (Hilversum, 1980). Al vanouds gaat het er bij leren of 
‘lernen’ democratisch aan toe: de Tora, zeg maar: de bijbel, wordt sámen be-
studeerd. Sámen ontdekt men wat een tekst betekenen kan. ‘Er is niet één 
uitleg, er zijn er zeventig’, luidt een bekend rabbijns gezegde. Dat wil zeggen, 
dat er net zoveel betekenissen als lezers zijn. De waarheid ligt niet in dogma’s 
vast, maar wordt door samen te studeren en te discussiëren gevonden. An-



ders gezegd: ‘waarheid’ is een werkwoord, een gebeuren waar men gezamen-
lijk in deelt. 
 
De Joodse Talmoed illustreert dit schitterend. De Talmoed is een boek met 
interpretaties van en commentaren op teksten uit TeNaCH (Oude Testament). 
Meestal is het een lijvig boek: in het midden van elke bladzijde staat een stuk-
je tekst uit TeNaCH. Talloze commentaren en interpretaties staan er in keurig 
geordende blokjes tekst omheen. Ze zijn afkomstig van diverse rabbi’s die in 
de loop der eeuwen naam gemaakt hebben. Daarin weerspiegelt zich de groei 
van de mondelinge traditie die nooit af en dus steeds actueel is. 
 
NIEUWE TESTAMENT 
Ook in het Nieuwe Testament is de waarheid nog ‘democratisch’. Er ligt weinig 
vast en er is nog geen centraal kerkelijk leergezag. Het Nieuwe Testament 
bevat de boodschap van Jezus en talloze reacties en visies daarop, afkomstig 
van de nog jonge geloofsbeweging rond en na hem. Het is op zich al een leer-
proces om de gelaagdheid, het collagekarakter van dit boek en de zeer uit-
eenlopende visies van Jezus’ volgelingen te ontdekken en er enig inzicht in te 
krijgen.  
Het thema ‘leren’ als zodanig wordt evenals in TeNaCh niet geëxpliciteerd. 
Dat hoeft ook niet: wie zich met leertheorieën bezighoudt kan er heel wat in-
spiratie uit putten. Voor katholieke scholen zou het een mooie gelegenheid 
zijn om een diepere dimensie te geven aan de verschillende visies op leren. 
 
Al eerder is geschreven, dat in een leerproces hoofd, hart en handen moeten 
worden aangesproken: het gaat om héél de mens. Deze benadering is ken-
merkend voor het evangelie, met name in het optreden van Jezus. Hij ver-
zoent mensen die buiten de boot vallen niet alleen met God, maar bekommert 
zich ook om hun lichamelijk en sociaal welzijn: hij geneest, geeft te eten en 
verzoent de uitgestotene met de gemeenschap en omgekeerd. Hij weet maar 
al te goed, dat zondebesef, buitengesloten zijn, ziekten en andere vormen 
van lijden elkaar versterken en te zamen een vicieuze cirkel vormen. 
  
Als rabbi of leraar gebruikt Jezus graag beeldrijke taal: met parabels maakt hij 
duidelijk wat de portee van het Koninkrijk van God is. Sommige van die para-
bels bieden een inspirerende kijk op het ‘ideale leerproces’, bijvoorbeeld de 
parabel van de talenten (Mt.25,14-30). Deze schijnt te willen zeggen, dat als 
je ergens goed in bent, je die ‘gave Gods’ verder moet ontwikkelen en gebrui-
ken: typerend voor het Koninkrijk van God is, dat mensen hun gaven in dienst 
stellen van anderen.  
Soms gebruikt Jezus korte, kernachtige beelden, zoals in Mt.5,14-15: ‘U bent 
het licht van de wereld..... Men steekt geen olielamp aan om hem om de ko-
renmaat te zetten. Nee, men zet hem op de standaard, dan straalt hij licht uit 
voor allen die in huis zijn.....’ Deze tekst is te interpreteren als een aanmoedi-
ging om naar buiten te treden, om jezelf te laten zien, om te durven zeggen 
wat je bezighoudt. 



Er is nóg iets dat opvalt: Jezus is volop handelend, helpend, lerend en discus-
siërend aanwezig, maar vaak trekt hij zich ook terug, alleen of hoogstens met 
enkele vrienden. Hij wil dan tot zichzelf komen of bidden. Actie en inkeer, be-
zig zijn en afstand nemen wisselen elkaar steeds af.  
Zo gaat Jezus in Mc.9,2-13 met Johannes en Jakobus een hoge berg op. Dit 
staat voor ‘dichter bij God willen zijn’. Dan vindt de zogenaamde transfigura-
tie plaats: Jezus verandert helemaal, zijn kleren worden helder wit en hij 
straalt. Het is alsof God door hem héén schijnt. Johannes en Jakobus zien 
hem in gesprek met de grote profeten Elia en Mozes. Kennelijk wordt deze 
toestand als zó gelukzalig ervaren, dat Petrus voorstelt om drie tenten te 
bouwen. Maar daar komt niets van terecht. Het ‘in de wolken zijn’ duurt maar 
even. Mozes en Elia verdwijnen zomaar uit het zicht en Jezus staat weer 
naast hen. Ze dalen ze af, dit betekent: terug naar de wereld om de alledaag-
se werkzaamheden weer op te pakken.  
Het is alsof deze tekst wil zeggen: het is goed om af en toe in de zevende 
hemel te zijn, maar daarna komt het moment waarop je de draad van de da-
gelijkse werkzaamheden weer oppakt. In ónze tijd zouden we zeggen: ‘Fijne 
vakantie gehad? Dan nú weer aan de slag!’ 
 
 
SAMENVATTING 
 
Wat is leren? De boom zie zich aanpast aan de overheersende westenwind en scheefgroeit, 
heeft die geleerd? Een hond die braaf pootjes geeft, heeft die geleerd? En een peuter die 
‘dank je wel’ zegt? Of is het pas leren als je ook beséft wat je doet en waarom? Is leren het-
zelfde als denken? Of is het al vol-doende als je betrókken bent bij wat je doet? Kunnen 
stoeptegels leren? Leer je alleen op school? En in de vakantie, leer je dan? Kunnen leerkrach-
ten precies weten hoe kinderen ‘instappen’ in het leerproces dat zij accomoderen? 
 
Leren is een complex gebeuren. Het is eigenlijk niet goed te definiëren. Misschien komt dat 
vooral doordat leren voortdurend plaatsvindt, op alle mogelijke plaatsen en momenten. Het 
meeste leren gebeurt spontaan. Het leren op school is georganiseerd leren. Het lijkt op een 
rijdende trein: kinderen stappen in verschillende rijtuigen - de klassen - in, ieder op zijn eigen 
wijze. Kinderen leren vooral veel van elkaar. Eigenlijk vormen zij tezamen die trein. 
 
In de godsdienstige tradities wordt het thema ‘leren’ niet geëxpliciteerd. Wel zijn er talloze 
ideeën en verhalen die inspirerend zijn voor een ideaal leerproces. Joden bijvoorbeeld zien en 
beleven hun traditie als permanent leren. Zij leren altijd in ‘meervoud’, zónder rabbinaal leer-
gezag. 
In het leven van Jezus zijn momenten aan te wijzen die inspirerend kunnen zijn: in de eerste 
plaats gebruikt hij zelf talloze verhalen om zijn boodschap duidelijk te maken. Verder valt op, 
dat hij héél de mens op het oog heeft: hoofd, hart en handen tellen mee. De mens wordt uit-
gedaagd om zijn talenten te ontwikkelen en om voor zijn overtuiging of mening uit te komen. 


