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CREATIEVE 
SCHOLEN 
Een revolutionaire 
methode over hoe we onze 
kinderen moeten lesgeven 

Ken Rob inson . Spec t rum. 
€ 2 4 , 9 9 

Ken Robinson is een van de 
meest invloedrijke personen 
op het gebied van onderwijs. 
Met Creatieve scholen richt hij 
zich op een van de belangrijk
ste problemen van onze tijd: 
hoe transformeer je het pro
blematische schoolsysteem tot 
een succesvol schoolsysteem? 
Robinson stelt een zeer per
soonlijke en organische aanpak 
voor om zo alle jongeren te be
trekken bij de uitdagingen die 
de 21e eeuw heeft te bieden. 
Een boek vol anekdotes, prak
tijkvoorbeelden en grensverleg
gend onderzoek - geschreven in 
de zo bekende humoristische en 
vermakelijke stijl van Robinson -
dat docenten, ouders en politici 
zal inspireren om opnieuw te kij
ken naar het werkelijke doel van 
onderwijs. 

ONDERZOEKEND 
LEREN 
Een stappenplan voor on
derzoeksopdrachten 

Bas van Lanen , Cyr i l la van 
der Donk, van der Donk en 
Van Lanen , € 1 0 ,95 

Dit boek ondersteunt leerlingen 
in het voortgezet en secundair 
onderwijs bij het leren uitvoeren 
van onderzoeksopdrachten. Het 
boek biedt concrete handvatten 
om het onderwijs zo vorm te ge
ven dat de in aanleg aanwezige 
nieuwsgierigheid en leermotiva-
tie van leerlingen aangesproken 
wordt. In kernachtige bewoordin
gen presenteren de auteurs een 
helder raamwerk dat scholen 
ruimte biedt voor het maken van 
eigen keuzes. Het stappenplan 
kan zowel in een vak- of leer
gebied, als vakoverstijgend wor
den ingezet. Bij het boek hoort 
een ondersteunende website 
(www.onderzoekendleren.com). 
Het is geschreven voor leerlin
gen, maar kan daarnaast inte
ressant zijn voor (aankomende) 
leraren, begeleiders en leraren
opleiders die zicht willen krijgen 
op de stappen die leerlingen 
kunnen doorlopen bij het onder
zoekend leren. 

OPLEIDING 
ALS SOCIALE 
SCHEIDSLIJN 
Een nieuw perspectief op 
een oude kloof. 

M. de Lange e.a., Garant , 
€ 2 4 . 9 0 

Over opleiding als sociale 
scheidslijn is al veel gezegd en 
geschreven. Maar een gedegen 
analyse waarin systematisch is 
onderzocht of de kloof tussen ho
ger en lager opgeleiden werkelijk 
is toegenomen in de Nederlandse 
samenleving, ontbrak nog. 
De auteurs laten zien dat er een 
aanzienlijke kloof is op het vlak 
van de arbeidsmarkt, attitudes, 
politieke participatie en gezond
heid. Ook wat betreft vrijwilli
gerswerk, de huwelijksmarkt en 
het vermijden van sociale daling 
is opleidingsniveau een belang
rijke factor. Maar in tegenstel
ling tot wat vaak wordt beweerd, 
neemt het belang van opleiding 
voor maatschappelijke kansen 
niet toe. 
Daarmee biedt dit boek voor 
wetenschappers, beleidsmakers 
en anderen die zich met het on
derwijs bezighouden, een nieuw 
perspectief op een oude kloof. 

SUPERSCHOOL 
Eric van 't Ze l fde , P r o m e t -
heus, € 1 8 .95 . 

In 2009 werd Eric van 't Zelf
de directeur van een van de 
slechtste scholen van Rotter
dam. Hij pakte de problemen 
buiten de gebaande paden 
aan. Zijn onorthodoxe aanpak 
had resultaat: in vijf jaartijd van 
de slechtste school van Ne
derland naar een van de beste 
scholen van Nederland. 
In Superschool beschrijft 
Eric van 't Zelfde zijn levens
geschiedenis en vertelt hij 
het bevlogen verhaal van zijn 
school en de mensen die daar 
rondlopen. Maar de succes
sen hebben een stevige prijs; 
een prijs die docenten betalen, 
maar die Nederland en de po
litiek nooit zien, of willen zien. 
Superschool is een must voor 
iedereen die met het onderwijs 
te maken heeft, als ouder, le
raar, beleidsmaker of belang
stellende. 
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