
Woorden van waarde voor het onderwijzen
Prof. Dr. Jaap Schouten, een onderwijskundige die zich bezighield met opleiden van leraren aan de VU, ontwikkelde onlangs een set 
kaarten voor leraren in Nederland. Met deze kaarten beoogt hij u uit te nodigen om weer eens met de pedagogische en didactische 
kern van uw vak bezig te zijn. Dat kunt u alleen doen maar ook in samenspraak met uw collega’s. Elk doosje bevat 55 kaarten met 
Woorden van waarde voor het onderwijzen.

Jaap Schouten stond ook aan de basis van het bekende programma Leefstijl een 
onderwijs programma voor sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.  
Daarnaast investeert Jaap nog steeds veel tijd in sociaal maatschappelijke doelen. 
Yojana Projecthulp is er daar één van.  Zo is hij twee maal voor Yojana naar India 
geweest om daar trainingen in interactief onderwijs te geven. Een absoluut en  
zeer gewaardeerd  novum, zeker op het platteland waar Yojana actief is. 

De bedoeling van de set is in de woorden van Jaap: 
“Deze ‘woorden van waarde’ bied ik u niet aan als algemene universele  
waarheden en zeker niet als voorschrift voor uw onderwijsactiviteiten.  
Maar omdat: 
1.  Onderwijzen van wezenlijk belang is voor de vorming en begeleiding van  

onze leerlingen. Voortdurende bezinning op en bijstelling van onze werkwijzen  
zijn daarbij onmisbaar.

2.  In de nabije toekomst de samenwerking met collega’s een steeds groter deel van de onderwijspraktijk zal gaan uitmaken. De praktijk 
wordt te complex om op individuele wijze met succes aangepakt te kunnen worden. Kwaliteit maak je samen met collega’s. 

3.  Een piloot leert vliegen van een oudere piloot met ruimere vliegervaring en de laatste leert ook weer van zijn leerling. Zo leert  
een leraar het vak slechts van een leraar, die overigens ook weer van zijn jonge collega een en ander kan opsteken. Leraar hoeft  

geen eenzaam beroep te zijn.” 

Jaap zal ook in de toekomst betrokken blijven met dit discussiekaart project.  
Hij stelt zijn mailadres in het doosje open voor reacties en suggesties. 

training door Jaap in India 
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Yojana Projecthulp mag de set uitgeven omdat Jaap grote betrokkenheid voelt bij de  
projecten die we steunen. De volledige opbrengst van de verkoop van deze kaarten zal 
aan die projecten ten goede komen. Meer over onze projecten vindt u op www.yojana.nl. 

De prijzen inclusief afleveringskosten:
1 doosje Euro 9,50 
5 doosjes Euro 45,-
10 doosjes Euro 80,-
20 doosjes Euro 150,- 
30 doosjes en meer Euro 7,- per stuk

Vanaf oktober 2013 kunnen we leveren. Bij bestelling ontvangt u 
kort voor de leverdatum een eenmalige machtiging.

“De uitspraken zijn toegespitst op normen, waarden, praktijken,  

beslissingen over het onderwijs. Ze zijn prikkelend, en nodigen uit tot  

nadenken over wat de studenten (praktiserende onderwijs gevenden!) 

vanuit professioneel oogpunt vinden, ervaren en willen.

De Woorden van Waarde zijn bruikbaar bij trainingen  
(hogescholen: under- en postgraduate education, school-
begeleidingsdiensten, schooladviesbureaus etc.) en bij individuele  

schoolteams, die ook eens over iets anders willen of durven te  

praten dan de roosters, de vrije dagen en de schriften en pennen.

Ik beveel ze van harte aan. ”

Martin Kessels MA. Ed.   
Hogeschooldocent onderwijskunde Fontys hogescholen
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“De Woorden van waarde  van Jaap Schouten geven belangrijke, erkende, 
wetenschappelijke didactische principes weer. Bovendien ben ik zeer 
enthousiast over het idee om deze op kaartjes te zetten. Deze hebben 
namelijk meer impact dan een boek, een artikel of iets dergelijks.  
Door de kaartjes te verspreiden wordt erover gesproken en gaan deze 
ideeën ‘leven’. 

Wat mij betreft kunnen ze met andere woorden een grote bijdrage leveren 
aan de verbetering van het onderwijs. Niet alleen in het buitenland,  
maar ook in Nederland. Zo ben ik bijvoorbeeld van plan om ze te gaan 
gebruiken binnen het onderwijs op de Pabo van Avans.”

Dr. P.V.A. Delnooz 
Lector Pabo AvansMeer over EDU-Key en over de professioneel 

werkende vrijwilligers organisatie Yojana 
Projecthulp vindt u op www.yojana.nl


