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Emeritus professor Paul A. Kirschner schuwt het 
publieke debat niet. Als myth buster en grumpy 
old man van de onderwijsexperts – zo zegt hij zelf 
spottend – strijdt hij tegen wat hij onzinnige ver-
nieuwingen vindt, onjuiste aannamen en niet  
onderbouwde stellingen. Er zijn geen ‘onderwijs-
mythes’ of ‘pedagogische onzinhypes’ die Kirsch-
ner niet op hun pad vinden. Idee interviewt Kir-
schner telefonisch, over de ideale klas – waarin de 
leraar het sprankelende middelpunt moet zijn –, 
de creativiteit van Picasso en Dali, de evolutie van 
onze hersenen en het zijn van een goede burger. 
De grumpy old man mag dan soms mopperen, 
maar uit iedere zin blijkt nog veel nadrukkelijker 
zijn liefde voor goed onderwijs en de leerlingen. 

Interview door Duane van Diest 

Hoe ziet uw ideale klas er uit? ‘Alles in de klas begint en eindigt met 
de docent. Deze docent moet diep conceptuele kennis en uitgebreide 
vaardigheden in haar of zijn vakgebied hebben. Dit gaat hand in hand 
met kennis van de didactiek (het lesgeven) en van hoe mensen leren (de 
psychologie van het leren), de docent moet weten hoe kennis en vaardig-
heden worden overgedragen. Als zo’n docent aanwezig is, is de rest van 
veel minder belang. Nieuwe scholen, oude scholen, klassieke leeromge-
vingen, digitale leeromgevingen … het valt of staat met de docent en de 
inhoud. Ik vergelijk het vaak met een topchef. Die heeft diepe kennis van 
de producten, van de hardware aan materialen en van de kooktechnieken 
en de manier waarop ingrediënten samenwerken of niet. Iemand die  
een snackbar runt, weet dat niet.’

interview 
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‘ Onze scholen zijn 
nationale schatten. 
Koester ze!’
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U verzet zich onder andere tegen 
nieuwe ‘leerstijlen’ – waaronder 
digitaal leren –, tegen multitasking, 
tegen ontdekkend leren en tegen 
te veel aandacht voor creativiteit. 
Voorstanders van nieuwe methoden 
zeggen dat de wereld nu eenmaal 
verandert door mondialisering,  
digitalisering, technologisering  
en flexibilisering en dat we onze 
kinderen daarop moeten voorbe- 
reiden. Hoe bereiden we onszelf  
het beste voor op de 21e eeuw?  
‘Ik ben voor vernieuwing, maar wel 
de goede vernieuwing. Geen onzin. 
Net als in de 18e, 19e en 20e eeuw 
geldt inderdaad dat mensen nu de relevante kennis, kunde en basis 
nodig hebben om adequaat te kunnen functioneren in de samenleving. 
Maar die basis verschilt niet zoveel van honderd jaar geleden, want als 
we niks weten, komen we sowieso niet verder. Zoveel verandert de wis-
kunde niet, rekenen blijft rekenen. Zoveel verandert lezen ook niet. Ja, er 
is steeds meer informatie, maar dat betekent niet dat ‘klassieke’ informa-
tie of vaardigheden irrelevant zijn geworden. Integendeel!’

‘Informatie kunnen begrijpen en onderscheiden en beoordelen is van 
alle tijden. Je hebt niets aan dingen opzoeken op internet als je niet weet 
wat het verschil is tussen echte informatie en onzin. Creativiteit op 
zichzelf is niks. Je hebt niets aan creatieve schaakvormen, als je niet kunt 
schaken. Je kunt niet creatief schilderen, als je niet weet wat schilderen 
is. Kijk naar Picasso en Dali, die eerst waren geschoold in klassiek schil-
deren voordat ze anders zijn gaan schilderen. Het is moeilijk ‘out-of-the-
box’ te denken als je niet weet wat in die doos zit. De algemene vorming, 
daar ging het vroeger om en daar gaat het nu nog steeds om.’ 

‘Het medium is niet doorslaggevend. We zien dat Nederland dertig jaar 
lang onderwijsvernieuwingen heeft doorgevoerd, maar we verslech-
teren op de internationale PISA-lijst qua leesvaardigheid en rekenen. 
We lezen nu gemiddeld slechter dan andere rijke landen. Twintig jaar 
geleden hebben we gezegd dat minstens de helft van Nederland hoog-
opgeleid moest worden. Maar we hebben de bevolking niet meer kennis 
en vaardigheden geleerd, we hebben de lat van het hoger onderwijs lager 
gelegd!’

U hamert op een vast, noodzakelijk corpus aan kennis. Betekent dit dat 
we altijd moeten starten bij de basis van lezen, schrijven en rekenen? 
‘Ja! Zonder fundering bouw je een huis op los zand. Zonder een breed en 
diep kennisfundament zijn we nergens. Daarop moet worden gebouwd. 
Ik twitterde recentelijk over onderzoek van de Amerikaanse psycholoog 
Daniel Willingham uit 2017. Hij stelde de vraag: wat moeten leerlingen 
eigenlijk kunnen, als ze school verlaten? Welk niveau van maatschap-
pelijke participatie verwachten we van hen (en wat verwachten we dus 
van docenten?). Hij geeft tien voorbeelden, die volgens mij in de goede 
richting wijzen.’

‘Volgens Willingham moeten leerlingen, als zij school verlaten, in staat 
zijn het programma te lezen van een politieke partij. Ze moeten cao-on-
derhandelingen kunnen volgen. Ze moeten belastingaangifte kunnen 
doen, advies kunnen inwinnen van (medische) experts en dat kunnen 
begrijpen, en ze moeten hun huurtoeslag kunnen berekenen. Het is 
uiteraard wenselijk dat ze bijsluiters kunnen lezen, dat ze instructies 
van een arts kunnen volgen en dat ze brieven van de overheid kunnen 
ontcijferen. Tot slot moeten ze een huishoudelijke begroting kunnen 
maken en een juridisch contract kunnen doorgronden. En het volgende 
is hierbij cruciaal: je moet dus goed kunnen lezen, rekenen en schrijven 
én veel kennis hebben van de wereld en sociale conventies! Een goede 
docent geeft leerlingen hier de basis en handvatten voor.’

Voor mij als leek zijn er verschillende manieren om iets te leren. Iemand 
kan iets uitleggen, je kunt zien hoe iemand iets doet en het nadoen, 
je kunt iets zomaar zelf uitproberen. Is er een ideale manier om iets te 
leren? ‘Het is een specifieke combinatie van dat alles. We weten hier 
veel over, want er zijn duizenden onderzoeken naar verricht. Natuurlijk 
begint het bij modelleren. Directe instructie en uitleg dus. Als leerlingen 
zomaar iets uitproberen is het niet efficiënt, niet effectief en vaak ook 
niet een bevredigende ervaring. Eerst leer je onder begeleiding, daarna 
versoepelen we die begeleiding. We grijpen in bij fouten.’ 

‘Herhaal wat eerder is geleerd. Presenteer nieuwe informatie in kleine 
stapjes. Stel veel vragen, ga constant na of daadwerkelijk wordt begrepen 
wat de oefening inhoudt. Eis en monitor daarna zelfstandige oefening. 
Activeer de geleerde kennis uiteindelijk regelmatig. Hoewel er niet één 
weg is die naar Rome leidt en hoewel leerlingen van elkaar verschillen, 
blijft dit het basismodel.’

‘ Creativiteit op 
zichzelf is niks. 
Je hebt niets 
aan creatieve 
schaakvormen, 
als je niet kunt 
schaken.’ 
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hadden beiden niet. Op den duur ‘werd’ deze samenleving in de termino-
logie opeens joods-christelijk, maar in het midden van de vorige eeuw, 
was er weinig joods-christelijks aan. Enige historische kennis en besef 
is cruciaal om te snappen wat we bedoelen met dit soort begrippen en 
wat er wel en niet aan klopt. Je kunt burgerschap op zichzelf niet zomaar 
doceren. Er zijn geen lijstjes waarmee je kunt bewijzen: nu ben je een 
goede burger. Het idee, het concept, dat kost veel tijd om te leren en moet 
worden ingebed in iets anders.’

Is de leraar ook een opvoeder? ‘Ik houd me bezig met didactiek, met 
wat de cognitieve- en onderwijspsychologie ons kan leren. Ik ben geen 
pedagoog. Maar vanzelfsprekend voedt de leraar in algemene termen de 
leerlingen op, de leraar leert ze wat normen en waarden zijn, en belang-
rijker nog: waarom. We zien dat verschil ook duidelijk, want we hebben 
openbare scholen in Nederland en we hebben streng gereformeerde of 
islamitische scholen. Op sommige scholen wordt nog altijd geleerd dat 
vrouwen minderwaardig zijn aan de man.’ 

‘Dat heet de vrijheid van onderwijs. Maar ik ben zeer kritisch op artikel 
23 van onze Grondwet. In 1917 had het een belangrijke functie, dat klopt, 
maar nu is het anachronistisch. Ik vergelijk het met de wapenwetten in 
de VS en het tweede amendement. In de Verenigde Staten ten tijde van de 
revolutie in het einde van de 18e eeuw was dat een logisch amendement, 
maar nu niet meer. Zo ook met artikel 23. Iedere Nederlander kan nu op 
basis van ieder bedenksel een school openen en dat is niet goed. Dat is 
experimenteren met kinderen, en daarmee zetten we hun hele toekomst 
op het spel! Ik ben dus voor een nationaal curriculum en voor een natio-
nale toetsingsinstantie op dat curriculum.’ 

Wat is, na 35 jaar bij de Open Universiteit, de belangrijkste les die u 
zou meegeven aan bestuurders? ‘Zorg dat het geven van onderwijs is 
gebaseerd op bewijs. Ik zie te veel initiatieven en aannamen en uitingen 
waarvan dit niet het geval is. Ik wil dat er een wetenschappelijke basis 
voor het didactisch handelen is. Vernieuwingen moeten gebaseerd zijn 
op empirie, niet op wat we graag willen of denken dat waar is.’

‘Onze leerlingen zijn onze toekomst. Onze scholen zijn nationale  
schatten. Koester ze! Ga er zorgvuldig mee om. Ze bepalen wat voor land 
wij zijn.’ 1

Gelden uw lessen grosso modo evenzeer voor volwassenen als voor 
kinderen? En wat betekent dit bijvoorbeeld voor een leven lang leren? 
‘Het gaat niet om jongeren versus ouderen, het gaat om beginners versus 
gevorderden! Een kind van zes kan ten opzichte van de voor hem of haar 
relevante te leren stof gevorderd zijn. Iemand van 60 kan, ten opzichte 
van de relevante te leren stof, een beginner zijn. Leeftijd is dus niet zo 
relevant. De mechaniek van het leren is eigenlijk constant.’ 

‘Mensen zijn stabiele biologische wezens. Er bestaat bijvoorbeeld het 
idee – de Amerikaanse zelfgenoemde “practical visionary” op het gebied 
van onderwijs Mark Prensky kwam hier twintig jaar geleden mee – dat 
kinderen van nu digital natives zouden zijn. Kinderen van nu zouden 
anders denken dan ouderen en zij zouden bijvoorbeeld goed kunnen 
multitasking met computers. Wat een nonsens! Uiteraard is dit niet waar, 
iedereen die dit denkt moet een les biologie volgen. Onze hersenen 
veranderen niet over één of twee generaties – laat staan een halve –, onze 
hersenen zijn over honderdduizenden jaren gevormd, dus het bestaan 
van digital natives is volstrekt onmogelijk. Kinderen van nu zijn niet 
biologisch beter in staat om met computers te werken dan wij. Dat ze er 
eerder mee in aanraking komen, en dus eerder en meer getraind zijn en 
er misschien meer mee werken, is iets anders. Maar hun hersenen zijn 
niet anders. Als we het hebben over een leven lang leren moeten we daar 
dus ook naar kijken: is iemand een beginneling of een gevorderde, en 
van daaruit moeten we, voortbouwend op de basis, werken.’

Uw onderzoek richt zich voornamelijk op de basisvaardigheden lezen, 
schrijven en rekenen. Stel dat de overheid iedere Nederlander bepaalde 
kennis over burgerschap, de rechtsstaat en democratie wil bijbrengen. 
Werkt dat vergelijkbaar? ‘Ook hiervoor geldt dezelfde mechaniek. Je kunt 
iemand niet zomaar leren hoe het zit met ‘de democratie’. Iemand moet 
enige basiskennis hebben van geschiedenis, staatsvorming, iemand 
moet enige notie hebben van het openbaar bestuur en de economie. ‘De 
democratie’ is een abstract begrip en je kunt iemand wel een definitie 
aanleren van dat begrip, maar om te snappen wat het écht is, is context 
nodig. Dan moeten we het hebben over burgerschap, gewoonten, histori-
sche ontwikkelingen. Ook hier werkt de uitleg alleen als er een degelijke 
ondergrond is. Democratie is niet een lijst met regels aan iemand leren.’

‘Die context is dus cruciaal, als die context er niet is, zijn mensen ont-
vankelijk voor demagogen die maar wat roepen, omdat er geen notie is 
van wat de democratie werkelijk is, wat de rechtsstaat werkelijk is en 
wat een burger werkelijk is. Een brede en diepe kennisbasis zorgt ervoor 
dat je een goede burger kunt zijn, dat je mee kunt onderhandelen in de 
publieke sfeer én dat je zélf ook democratische waarden uit kunt dragen!’

‘Kijk naar de ‘joods-christelijke samenleving’. Dat is nu een soort ‘fei-
telijk’ begrip geworden. Maar het klopt niet, of op zijn minst is het zeer 
ambigu. We hadden oorspronkelijk in West-Europa een christelijke 
samenleving en deze was niet bepaald open te noemen. Protestanten en 
katholieken vochten elkaar de pan uit en veel zin in joodse immigranten 
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