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10. Wandel 
 
Opvoeding wil een goede levenswandel leren: vreedzaam zijn, welwillend zijn, en 
voor rede vatbaar zijn. Het nut van kennis en bekwaamheid staat of valt met deze 
wandel. 
 
‘Beste kinderen.’ Zo is de aanhef van een brief die algemeen directeur Paul 
Moltmaker in februari 2015 stuurde aan de leerlingen van Plateau Openbaar 
Onderwijs in Assen. De inhoud van de brief werd al snel via sociale media gedeeld 
en kon op veel instemming rekenen. Ook ik vond het prachtig om te lezen. De tekst 
van de brief is als volgt: 
   

De afgelopen dagen hebben jullie weer hard gewerkt aan de Cito-toetsen. Wij 
zijn heel trots op de manier waarop jullie weer je best hebben gedaan om die 
toetsen zo goed mogelijk te maken. 
Toch zijn we bezorgd dat deze toetsen niet tonen wat elk van jullie speciaal 
en uniek maakt. Want de mensen die deze toetsen maken en het resultaat 
erbij geven kennen jullie helemaal niet. Niet op de manier waarop de 
meesters en juffen jullie kennen en zeker niet zoals ze je thuis kennen. 
Ze weten niet dat je al meer talen kent, of op een muziekinstrument speelt, 
dat je kan dansen of mooie kunstwerken maakt. Ze weten niet dat je vrienden 
op je kunnen rekenen als ze je nodig hebben of dat jouw vrolijke lach een 
sombere dag helpt te verdwijnen. Ze weten niet dat je gedichten of liedjes 
maakt of dat je meedoet aan sport. Ook niet dat je je afvraagt wat de 
toekomst je zal brengen of dat je soms zorgt voor je broertje of zusje na 
schooltijd. 
Ook weten ze niet dat je reizen hebt gemaakt naar mooie plaatsen, dat je een 
mooi verhaal kunt vertellen, of dat je het fijn vindt om tijd door te brengen bij 
speciale familieleden en vrienden. Ze weten niet dat je betrouwbaar bent, lief, 
aardig, zorgzaam en attent en dat je elke dag weer probeert goed je best te 
doen. 
De resultaten van de Cito-toets zeggen jou en ons wel iets, maar zeker niet 
alles. 
Onze scholen houden bij het schooladvies wel rekening met toetsresultaten, 
maar hebben een veel completer beeld van je dan alleen maar die getallen. 
Dus kijk tevreden naar je resultaten en wees er trots op, maar onthoud vooral 
dat er heel veel manieren zijn om slim en een goed mens te zijn. 
Met vriendelijke groet, 
Paul Moltmaker. 

 
Kennen 
 
Het gaat mij nu niet om de discussie over de zin en onzin van Cito-scores. Ik noem 
deze brief omdat er dingen in geschreven staan die het tot een prachtige brief 
maken. In de eerste plaats onderstreept deze directeur hoe belangrijk het is een kind 
te ‘kennen’ als speciaal en uniek mens. Dat kennen vraagt om meer dan het invullen 
van checklistjes. Dat vraagt om langdurige betrokkenheid op een kind zoals dat kan 
in het gezin en op een basisschool waar een kind een lange tijd doorbrengt. Een 
kind ‘kennen’ gaat niet om nieuwsgierigheid en de bevrediging daarvan. Het gaat om 
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veel meer dan dat. Je gekend weten door een ander, door een opvoeder, is een 
voorwaarde om je als kind goed te ontwikkelen. Bijzondere interesses, unieke 
kwaliteiten, een speciale kijk op de wereld: je komt ze als opvoeder op het spoor 
door intensief op te trekken met een kind. Doe je dat niet dan is het kind niet gekend. 
De kans is dan aanwezig dat het kind overgeleverd is aan wat scores op checklists 
of aan de eigen beperkte belangen en verlangens van opvoeders. 
 
In de tweede plaats sluit de directeur zijn brief af met de prachtige stelling dat er veel 
manieren zijn om een slim en een goed mens te zijn. Niet alleen met gebruik van de 
Nederlandse taal, zoals het Cito vraagt, maar ook met gebruik van het Pools, dat je 
goed beheerst. Niet alleen met een rekensom, maar ook op de viool. Niet alleen 
door alle Cito-vragen op tijd in te vullen, maar ook door een klasgenoot te helpen die 
een moeilijke tijd doormaakt. En ga zo maar door. Directeur Moltmaker stipt 
treffende voorbeelden aan. 
 
Scoren 
 
Het belang van Cito-toetsen wil ik niet bestrijden. Maar ondertussen zijn deze 
vormen van centrale toetsing van schoolprestaties wel symbool komen te staan voor 
het belang dat in onze samenleving wordt gehecht aan kennis en bekwaamheid. 
Kennis en bekwaamheid die zichtbaar wordt in schoolprestaties en uiteindelijk in een 
succesvolle loopbaan op de arbeidsmarkt. De grote nadruk op kennis en 
bekwaamheid in de samenleving kan ook een stempel drukken op het opvoeden van 
kinderen.  
 
Als opvoeder heb je waarschijnlijk bewust of onbewust een beeld in je hoofd van hoe 
je kind zal zijn als het later groot is. Als je eens goed naar dat plaatje kijkt, dan is er 
grote kans dat je ontdekt dat je naar een ideaalplaatje kijkt, waarin een succesvolle 
carrière voor je kind is weggelegd. Als je het woord carrière invoert op Google, dan 
zijn de eerste zoekresultaten: carrièretijger, carrière maken, carrièretests. Carrière 
heeft te maken met scoren, en snél scoren als het even kan. De verwachting van 
moeten scoren sluimert in meer of mindere mate in de opvoedingspraktijk van alle 
ouders. Je kind moet scoren. Op het voetbalveld, in de buurt, in de familie en 
natuurlijk op school. 
 
Veiligheid 
 
Naast me ligt het eerste rapport uit groep 4 van een van mijn dochters. Een boekje 
vol met scores: goed, voldoende, een 6½ , een ‘ga zo door!’. Hoe belangrijk die 
scores ook zijn, het leven van een kind in groep 4 valt niet te reduceren tot een 
rapport. Zo is ook het plaatje dat je in je hoofd hebt van je kind over tien of twintig 
jaar als het goed is niet slechts een uitvergroting van zijn succesvolle loopbaan. 
 
Een van de simpelste omschrijvingen van carrière is: ‘werk dat je in je leven gedaan 
hebt’. Die omschrijving zet carrière in het juiste perspectief. Het ís niet je leven maar 
is daar slechts een onderdeel van. Als opvoeder heb je natuurlijk aandacht voor de 
loopbaan van je kind. Maar opvoeding is in de eerste plaats gericht op léven. Niet de 
vraag ‘Wat wil je later worden?’, maar ‘Hoe is het nu met jou?’ is daarvoor 
essentieel. 
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Opvoeders horen niet in de eerste plaats een carrièreperspectief te bieden voor de 
toekomst, maar veiligheid in het hier en nu. Niet alleen kinderen worden regelmatig 
gescoord op allerlei checklists. Ook volwassenen. Als pleegouders worden wij 
bijvoorbeeld regelmatig ‘gescoord’ op een checklist veiligheid. Bij elke nieuwe 
plaatsing is dat de belangrijkste score. En veiligheid gaat dan niet alleen om veilige 
stopcontacten en een deugdelijke fiets (dat ook!), maar gaat ook om het vermogen 
tot inleven en ruimte geven aan experimenteergedrag van kinderen. Dat betekent 
voor ons als opvoeders: gepaste verwachtingen koesteren. Geen overspannen 
verwachtingen en niet per se het ideaalplaatje dus. Als je je kind veiligheid en ruimte 
wilt geven, betekent dat vooral dat je je je inspant om het kind te ‘kennen’. Te 
kennen in wat het kind tot een speciaal en uniek mens maakt.  
 
Kunstje 
 
Het gevaar is ondertussen levensgroot dat al die speciale en unieke kanten van een 
kind, die niet centraal staan in de toetsbare werkelijkheid van kennis en 
bekwaamheden, een nieuwe bron vormen om tot grootse prestaties in het leven te 
komen. Ik denk bijvoorbeeld aan kinderen die tot vermoeiens toe en niet voor eigen 
plezier eindeloos aan het repeteren zijn met dat door ouders geliefde 
muziekinstrument. Op deze manier wordt het scoreformulier slechts uitgebreid met 
nog een enkel criterium waar een kind in uit kan blinken. Dan onderken je slechts dat 
er speciale en unieke kanten van een kind zijn naast algemeen gevraagde kennis en 
bekwaamheid. Belangrijker is het onderkennen van een goede levenswandel 
waarbinnen die kennis en bekwaamheid hun nut bewijzen. 
 
Kennis en bekwaamheid staan of vallen met een goede levenswandel. Anders 
gezegd: het kind en zijn omgeving hebben pas echt wat aan zijn diploma’s en 
andere scores als deze kennis en bekwaamheid worden gedragen door een goede 
levenswandel. Opvoeding wil deze goede levenswandel leren. Wandelen is een 
goed beeld in dit verband. Je leert kinderen zich te bewegen in de wereld, in het 
leven. Ze moeten niet slechts van een afstandje de boel beschouwen. Ook niet op 
een en dezelfde plek hun kunstje steeds opnieuw opvoeren. Opvoeders leren 
kinderen om iets te ondernemen, om iets te maken van het leven, om actief te zijn.  
 
Wandelen 
 
Hoewel ik een fervent hardloper ben, is een hardloopwedstijd hier niet het juiste 
beeld van bewegen. Het gaat hier om wandelen: een vorm van bewegen waarbij je 
aandacht kunt hebben voor de dingen om je heen en belangstelling kunt opbrengen 
voor de mensen die met je oplopen, Die twee dingen lukken mij in menig 
hardloopwedstrijd maar zelden. Daar komen doorgaans veel slechtere dingen naar 
boven: eigen belang, eigen gevoel en een snelle tijd waar alles voor moet wijken. Als 
ik er zo over nadenk is het eigenlijk een vorm van niets ontziend carrière maken. Ter 
geruststelling: ik probeer altijd vriendelijk te blijven.  
 
Opvoeding wil dus niet zozeer kennis en bekwaamheid leren, maar een goede 
levenswandel. Er zijn mensen die een ander woord zouden gebruiken: wijsheid. Zij 
zeggen: het gaat er in het leven niet om veel kennis te hebben of veel te kunnen; het 
gaat er uiteindelijk om dat je wijs bent. Wijsheid vormt zogezegd de basis onder alle 
kennis en kunde. Met zo’n woord kan ik ook prima leven. Ik kies voor levenswandel, 
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omdat daar meer beweging in zit. Je wilt je kinderen niet zomaar stil laten staan bij 
wijsheid, maar ze daarmee in beweging zetten.  
 
Ergernis 
 
Maar wat is dan precies een goede levenswandel? Wat is wijsheid? Daar zijn 
boekenkasten over volgeschreven. Dat is nog niet zo eenvoudig samen te vatten. Ik 
doe dan ook maar een greep. Een greep naar drie aandachtspunten in een goede 
levenswandel. Drie aandachtspunten waar opvoeding in een checklist-tijdperk wel 
een scheut van kan gebruiken: vreedzaam zijn, welwillend zijn en voor rede vatbaar 
zijn. Die drie komen overigens voor te midden van een veelvoud van teksten in de 
Bijbel over wijsheid en een goede levenswandel (voor wie daarin geïnteresseerd is: 
deze drie komen uit het bijbelboek Jakobus).  
 
Vreedzaam zijn. Je kunt alles wat je weet en alles wat je kan op duizend-en-een 
manieren te gelde maken. Maar als je geleerd hebt vreedzaam te zijn in het leven, 
dan pas je ervoor dat jouw knowhow zou leiden tot ruzie, onmin of valse competitie. 
Dan streef je ernaar dat jouw kunnen bijdraagt aan gezonde verhoudingen, 
vrolijkheid en rust. Opvoeding wil kinderen leren om zich bescheiden op te stellen, in 
plaats van ergernis op te wekken; om anderen te helpen in plaats van neerbuigend 
te doen; om liever te geven dan te ontvangen. Ongetwijfeld kan iedereen hier 
genoeg concrete gevallen bij bedenken: er zijn praktijksituaties genoeg waarin de 
opvoeder met het thema ‘vreedzaam’ aan de slag kan. 
 
Redelijkheid  
 
Welwillend zijn. Je kunt met alles wat je weet en alles wat je kunt van alles en nog 
wat doen. Maar wat ook kan is dat je er niets mee doet. Je staat stil; geen beweging 
in te krijgen. Je wilt jezelf niet geven aan een zaak of aan een ander. Je eigen idee, 
je eigen belang, je eigen rust gaat boven het idee, het belang of de rust van een 
ander. Als je geleerd hebt welwillend te zijn, span je je echter in om mee te bewegen 
met iemand: je helpt een ander uit de brand, ook als jij er niets mee opschiet. Je 
offert je tijd op voor het goede doel, ook als de druppel op de gloeiende plaat jou niet 
doelmatig voorkomt.  
 
Voor rede vatbaar zijn. Op dit punt is er veel werk aan de winkel, met name in de 
leeftijdsfase van de tieners. Veel opvoeders zeggen over hun tieners dat zij in een 
fase zitten dat ze niet voor rede vatbaar zijn. En veel tieners zeggen over hun 
opvoeders dat zij tot een soort behoren dat in zijn algemeenheid niet voor rede 
vatbaar is. Opvoeders en tieners in een hok: daar moet je tegen kunnen dus. Voor 
rede vatbaar zijn is niet van iedereen de sterkste kant en is niet in elke levensfase op 
zijn sterkst aanwezig. Toch of juist daarom is het een belangrijk aandachtspunt in de 
opvoeding. Veel conflictueuze situaties in het leven zijn geholpen met een redelijk 
gesprek. Eigenwijsheid in kennen of kunnen kan soms beter tot bedaren worden 
gebracht. Een oefening in die vorm van levenswandel is een poging waard: zelfs in 
de opvoeding. 
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Opvoeders aan het woord 
 
 
Over WANDEL gesproken … 
 
Als je kijkt naar je kinderen kun je een beeld in je hoofd hebben van hoe je kind in de 
toekomst zal zijn. Maar waar ik in trapte, was dat ik een plaatje van mijzelf als kind 
plakte op dat van mijn eigen kind. Een kind, een zoon, in mijn beeld moest stoer 
voetballen, een echt mannetje zijn. Door te blijven kijken naar je kind zoals jij het 
ideaal voor je ziet, doe je geen recht aan je kind. Als je tien keer een bal gooit en tien 
keer ontwijkend gedrag bespeurt bij je kind, moet je toch gaan beseffen dat de 
interesse van je kind elders ligt. Ontdekken wat je kind graag wil en goed lijkt te 
kunnen, ontstaat vooral vanuit de veilige rustsituatie, waarin je vrede hebt met jezelf 
en met je kind zoals hij is. Ik heb ontdekt dat hij een mooie pot tennis kan spelen, 
goed is in filmpjes monteren, nieuwsgierig is naar de wereld om hem heen, heerlijke 
humor heeft en goed gitaar kan spelen. 
 
--- 
 
Op zoek gaan naar een goede levenswandel is op zoek gaan naar belangrijke 
waarden en principes. Een belangrijke waarde in ons gezin is ‘eerlijkheid’. Maar 
eerlijk is eerlijk: het is niet altijd eenvoudig! Wij vragen wel eerlijkheid, maar geven 
het zelf niet altijd. Niet iedere vraag krijgt altijd direct een eerlijk antwoord. Als papa 
chagrijnig is, horen de kinderen weleens: ‘Papa heeft hoofdpijn.’ Als je recht wilt 
doen aan je waarden, dan vraagt dat om ‘walk the talk’: levenswandel. En toch leren 
we, vanuit vredelievendheid, onze kinderen af en toe om juist niet eerlijk te zijn. 
Zoals toen wij in de supermarkt voor ons een gezette vrouw in een legging 
boodschappen zagen doen. Natuurlijk maakte een van onze kinderen (net hard 
genoeg, zodat iedereen binnen een straal van tien meter het kon horen), de ronduit 
eerlijke opmerking: ‘Die mevrouw is toch eigenlijk veel te dik voor zo’n maillot zonder 
rok of broek?!’ We hadden een levenswandelmomentje. 
 
--- 
 
Oei, de wijze levenswandel, wat heb ik het daar soms moeilijk mee. Niet met het 
concept – daar ben ik het helemaal mee eens. Maar de uitvoering, dat is lastig! Als 
je je kind leert om zich bescheiden op te stellen, maar de wereld vooral uit 
ellenbogenwerkers blijkt te bestaan, wat doe je dan? Voor je het weet, is je kind niet 
meer zichtbaar in de klas of de sportgroep. ‘Vertel nou eens wat in de kring’, dring ik 
aan bij mijn kinderen. ‘Vertel het aan de juf’, zeg ik als ze klagen over pesters. ‘Stap 
eens naar voren!’ sis ik als ze ergens in een slordige rij staan te wachten en alles en 
iedereen voor laten gaan. En: ‘Laat je zien!’ Want gezien worden is de basis van 
alles wat je kunt bereiken in deze maatschappij. Maar mijn kinderen blijven liever in 
de luwte, daar waar ze vaak overgeslagen worden. Denken ze dat als wij – hun 
ouders – hen zien, dat anderen hen vanzelf ook zullen opmerken? Ik vind dit met 
afstand de moeilijkste balans in het opvoeden. 
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Gespreksvragen 
 
10. Wandel 
Opvoeding wil een goede levenswandel leren: vreedzaam zijn, welwillend zijn, en 
voor rede vatbaar zijn. Het nut van kennis en bekwaamheid staat of valt met deze 
wandel. 
 

1. Wat versta jij onder ‘een goede levenswandel’? 
 

2. Wat is in jouw opvoedingspraktijk het belangrijkste dat je kind moet leren? 
 

3. Op welke manieren speelt ‘presteren’ een rol in jouw praktijk van 
opvoeden? 
 

4. ‘Veel conflictueuze situaties in het leven zijn geholpen met een redelijk 
gesprek.’ Is dit wel of niet je ervaring in jouw opvoedingspraktijk? Beschrijf 
voorbeelden van concrete situaties die dat duidelijk maken. 

 


