The Living School Foundation
Inleiding
Er zijn in Nederland inmiddels zo veel vruchtbare initiatieven op het gebied van onderwijsvernieuwing, dat het
tijd wordt de krachten te bundelen.
Het tij is tegen: bezuinigingen draaien veel nieuwe ontwikkelingen de nek om. Daarnaast is de overheid bezig
om, met wetgeving in de hand, de vrijheid van onderwijs in te perken. Van de overheid moeten we het dus
niet meer hebben. Het is tijd het maatschappelijke middenveld te activeren.
Daarbij is het zo dat onze samenleving en economie in rap tempo aan het veranderen is. De tijd van grote
instituten en bedrijven is niet voorbij, maar aan hun macht wordt wel getornd. Dit heeft gevolgen voor
onze samenleving vanuit het standpunt van consument, maar ook vanuit de positie van werkzoekende of
ondernemer. Met name deze laatste categorie is een snel groeiende groep. Ons huidige onderwijs is gericht
op het verwerven van kennis en sluit niet meer aan bij deze ontwikkelingen. Waarom? Kennis is overal en
niet meer schaars, zoals vroeger. Als een leerling een spreekbeurt voorbereidt is de kans groot dat hij of zij
binnen een week meer weet over dat onderwerp dan de juf of meester voor de klas.
Wat hebben we dan wel nodig. Scholen die kinderen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen.
We moeten accepteren dat we niet precies meer weten wat dat is. Over 10 jaar zijn namelijk naar
verwachting 60 tot 80% van de beroepen nieuwe beroepen. Wat moeten we kinderen dus leren? Voldoende
vaardigheden om hier mee om te kunnen gaan. Kinderen die weten wat ze willen en daar voor gaan. Dit
is namelijk mogelijk in onze huidige economie en deze mogelijkheden zullen alleen maar groeien. Als
individu ben je steeds minder afhankelijk van grote ondernemingen en/of banken. We zullen ook op een
punt aankomen waar we niet meer spreken over dit soort mogelijkheden, het zijn dan vereisten geworden.
En dit is mondiaal. Als we in de wereld over 10 a 20 jaar nog een rol van betekenis willen spelen, zullen
we in moeten zetten op datgene wat onze kinderen dan nodig hebben. De cito toets is dan niet meer de
belangrijkste maatstaf, aangezien die kennis, als ze gemotiveerd zijn een een beetje hun best doen, voor het
gemiddelde kind in een maand of 2 is aan te leren.

Doel
-

-

Doel van TLSF is: het verstevigen van de positie van Vernieuwend Onderwijs in Nederland. Door middel van:
Groot genoeg worden om een politiek verschil te kunnen maken op het gebied van vernieuwend
onderwijs.
Het ondersteunen bij de opzet van vernieuwende scholen, door informatie verstrekking, fondsenwerving
en pr
Lobbyen binnen Politiek Den Haag en de Onderwijswereld met als doel om de huidige focus van scholen
zijn kennisfabrieken te verleggen naar ‘een school is een plek waar in vrijheid geleerd en ontwikkeld kan
worden’.
Bruggen bouwen tussen regulier en vernieuwend onderwijs met als doel verregaande samenwerking op
te zetten zodat vernieuwend onderwijs kan worden ondersteund en regulier onderwijs makkelijker kan
vernieuwen.
TLSF zal op eigen initiatief ontmoetingen en debatten organiseren over en voor het vernieuwend onderwijs.

Petities opzetten, ambassadeurs zoeken, inspiratie verspreiden. Onzichtbare barrières wegnemen. Deuren
openen zodat mensen echt naar elkaar gaan luisteren. Vooroordelen uit de weg ruimen. Dit alles om onze
kinderen beter toe te rusten voor de maatschappij die zij straks zélf gaan maken.

Voor wie?
TLSF wil zowel initiatieven in het reguliere onderwijs bedienen, als vernieuwende schoolconcepten. De
initiatieven moeten wel de uitgangspunten onderschrijven.

Uitgangspunten
-

-

De uitgangspunten van TLSF zijn:
Elk kind is uniek en heeft een eigen ontwikkelingspad. Wij bieden de ruimte aan kinderen om dit eigen
ontwikkelingspad te volgen of willen dit in de nabije toekomst actief deze ruimte gaan bieden.
Naast het formele leren bestaan er informele manieren van leren, die net zo belangrijk zijn. Wij
ondersteunen dit of willen dit in de nabije toekomst actief gaan ondersteunen.
Kinderen zijn de eigenaar van hun leerproces, volwassenen (en oudere kinderen) helpen daarbij. Op onze
school zijn kinderen eigenaar van hun leerproces of zullen dit binnenkort zijn.
Behalve school zijn er tal van andere plaatsen waar kinderen leren. Onze school ondersteunt dit principe en
biedt kinderen de mogelijkheid om zelf excursies op touw te kunnen zetten.
Kinderen bereiden zich voor op een toekomstige maatschappij, die nù nog niet bestaat; het wordt hùn
maatschappij. Als school bieden wij de vrijheid of willen die graag bieden, zodat kinderen ook datgene
kunnen leren wat nu nog niet van belang lijkt te zijn.
Naast cognitieve kennis zijn “soft” skills zoals autonomie, sociale vaardigheden en expressie van gevoelens
belangrijk om zich te ontwikkelen tot een volwaardige persoonlijkheid.
Leerresultaten staan niet van te voren vast. De Cito toets is niet de belangrijkste maatstaf.
Omarming van de huidige technologische mogelijkheden zoals Internet, smartphones etc. is onontbeerlijk
voor het leren en voor de voorbereiding op de maatschappij van morgen.
In principe is elk mens zowel lerend, als leraar

De 4 pijlers
De diensten die TLSF levert zijn:

Informatie
Bestaat er speciale leerstof voor extra snel lerende kinderen?
Is er in de buurt een groenproject waar mijn school bij aan kan haken?
Hoe kom ik aan gratis digitaal lesmateriaal?

In Onderwijsland vinden veel belangwekkende initiatieven plaats. Op de hoogte zijn van elkaars
projecten en voortgang is van groot belang om deze bewegingen te versterken. Mensen kunnen
ervaringen delen, uitwisselen, elkaar verder helpen, projecten en ideeën van elkaar overnemen.
TLSF streeft een professioneel hoogstaande informatievoorziening na.

Bruggen Bouwen
Hoe start ik op mijn school met Nieuwe Media?
Spelenderwijs leren – hoe introduceer je dat?
Hoe betrek ik de ouders meer bij de school?

Vernieuwingsprocessen zijn meestal niet gemakkelijk. Maar velen zijn u al voorgegaan. Sommige
scholen maken radicale keuzes en slaan een andere weg in. TLSF slaat de brug tussen het reguliere
onderwijs en deze vernieuwers. Door dialogen, inspiratiesessies, creatieve workshops verbreedt u uw
blik en gaan er andere deuren open.

Sponsoring
De overheid is momenteel bezig met een diep ingrijpende bezuinigingsoperatie. Tal van knelpunten
– leerkrachtentekort, huisvesting, gebrek aan IT, wachtlijsten, RT-programma’s – staan keihard op de
tocht of worden al afgebroken.
Het geld is op. Vernieuwing stagneert. TLSF gaat op zoek naar sponsorgelden. Wij schuwen daarbij niet
de ‘Amerikaanse’ aanpak. Een bedrijf dat een flinke som gelds stort in het TLSF-fonds, mag ook zijn
naam vermeld zien in de Schoolkrant. Eisen die TLSF stelt zijn:
De sponsor doneert, geen leningen
De donatie mag ook in de vorm van materiële voorzieningen, zoals bv. Uitbreiding van het
gebouw, nieuwe IT-hardware etc.
De sponsor levert een actieve of passieve bijdrage aan de initiatieven die ontplooid worden

Lobbyen
Zelfs met de wet in de hand wordt het vernieuwende onderwijs beknot. Momenteel wordt er
nagedacht over beperking van thuisonderwijs. Vooruitstrevende scholen zoals de democratische
scholen wordt de wacht aangezegd: of overheidssubsidie en dan ook de eindtermen accepteren, of
geen subsidie en dan zoek je het maar uit. De onderwijsplicht verwordt tot een aanwezigheidsplicht.
Ouders die hun kind meenemen op een leerzame reis moeten gevangenisstraf uitzitten. De Inspectie
dreigt de kant op te gaan van een Inquisitie: lijsten met prestaties afvinken. En wie niet mee wil doen,
wordt afgeschoten.
TLSF gaat zelf aan de slag om het tij te keren. In Politiek Den Haag moet er meer ruimte komen voor
vernieuwing in het onderwijs. Wij staan voor een veelkleurig aanbod, zodat ouders ook een echte
keuze hebben.
Scholen die Nee zeggen tegen bijvoorbeeld het afnemen van een CITO-toets kunnen (binnnekort) bij
TLSF op een lijst van Neezeggers komen te staan. Dan ziet Den Haag ook hoeveel scholen er niet in
deze dwangmatigheid mee willen gaan.

Rechtsvorm
TLSF zal een st Ichting worden. Dat is de beste garantie voor het behoud van de ideële doelstellingen. Het
maakt een correcte verantwoording aan alle betrokkenen mogelijk.

MANIFESTO
Onze ambitie voor het Onderwijs in Nederland
Wij vormen een netwerk van onderwijsvernieuwers. Vele honderden mensen die werkelijk vernieuwend
onderwijs neerzetten. Met dit Manifesto geven
we een stem aan deze groep. Het onderwijs krijgt nieuwe levenskracht.
Leren = groeien
Leren is ons als mensen aangeboren.
We leren ons hele leven door.
Elk kind is uniek, met verschillende talenten en ambities.
En verschillende manieren van leren.
Leren gebeurt meestal door te doen, en door met de wereld in contact te staan.
De Toekomst
Wij begeleiden de kinderen bij het opbouwen van autonomie, relaties aangaan met anderen, en authentiek
handelen. “Soft” skills zoals sociale vaardigheden, zelf doelen stellen en het vinden van je passie zijn daarvoor
onontbeerlijk.
We hebben jonge mensen nodig in de samenleving, die weten wat ze willen en waarom ze dat willen. Die
weten om te gaan met uitdagingen en kansen grijpen. En die de technologie
van vandaag daarbij omarmen.
Schadelijk
Het klassikaal systeem dateert nog uit het Industriële tijdperk. Het onderwijs raakt steeds meer vast in regels,
meetdrift en zelfverkozen Citodwang. Tot zelfs aan wetgeving toe wordt het systeem dichtgetimmerd. Dat is
niet meer gezond. Wij wijzen dit af. Dit is niet de goede weg.
Het potentieel van onze kinderen wordt zwaar onderbenut.
Met zo’n strak leersysteem vallen tal van
kinderen uit: zowel de onderpresterende als de extra leergierigen. Met alle problemen van dien.
Kinderen die niet "passen" worden erg snel gelabeld en via medicijnen
"behandeld". In wiens voordeel?
Veelkleurigheid
Er zijn vele initiatieven die het onderwijs inspireren nieuwe wegen in te gaan. Nu al.
Die weg is nodig. En avontuurlijk.
Wij willen met deze verklaring aangeven dat wij hiermee doorgaan, ook al is het politieke klimaat nu tegen.
Ook de vernieuwende vormen van onderwijs moeten een plek krijgen in ons onderwijslandschap.
Door te ondertekenen onderstreept u dat.
Ondertekend door:
Naam

Plaats

Emailadres

Functie

Website

Startbijeenkomst
Op de oprichtingsbijeenkomst zullen de mensen die al hun deelname hebben toegezegd, samen met andere
belangstellenden, de contouren van TLSF vormgeven.
Leden
Maaike van Mourik – beroepsidealist en oprichter van vernieuwende scholen
Guido Crolla – onderwijsvernieuwer in hart en nieren
Jacco van der Pol – algemeen advies en ambassadeur
Annemarie van Essen – helpen bij het opzetten van de informatiepoot
Dhargyal van Oorschot – sponsorgelden werven

Belangstellend:
Natalie Markuszover (Weekendschool heeft ervaring met sponsoring)
Ron van Gils (ondernemend leren)
Corinne Bekker (sponsoring)
Peggy Schut (rijke oom)
Evelyne Peeters (beroepsidealist, TedxYouth, Be the Change)
Marcel Kesselring (on his way)

