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Korte geschiedenis onderwijsvernieuwing



Onderwijsvernieuwing

“verandering van het onderwijs zodanig dat het 
onderwijs beter past bij de nieuwe tijd of waarbij er 
nieuwere pedagogische principes worden gebruikt”

Ipad-onderwijs is een onderwijsvernieuwing die het 
onderwijs aanpast aan de nieuwe tijd.

“Werken in groepjes” is een onderwijsvernieuwing die 
gebaseerd is op nieuwe pedagogische ideeën.









Het Vaderland, 17 april 1926











PEDAGOGIEK = AFBEELDINGEN

Klaus Mollenhauer (1928-1998) over pedagogiek en
afbeeldingen:

• De wereld van de pedagogiek is een reusachtige montage 
van afbeeldingen en plaatjes.

• Ons opvoedingssysteem verandert waarschijnlijk in een
chaos, wanneer alle kinder- en schoolboeken, alle
spelletjes, kortom de gehele kinderwereld wordt
afgeschaft.



Mollenhauer over pedagogiek:

“Pedagogiek is al driehonderd jaar
lang de wereld ‘nog een keer
laten zien’, en dan in gestileerde
afbeeldingen,een geweldige
esthetisch-symbolische
onderneming, een soort
reuzencollage die intussen […] op 
wereldschaal bedreven wordt.” 



Comenius’ “medicijn tegen onwetendheid”

Scholen zijn noodzakelijk, men moet nuttige 
dingen leren, zaken die nodig zijn om te 
weten.

Welsprekendheid is nodig

De handen moeten tot “ bedrevenheid in de 
uitvoering van het leven” gevormd worden.

Goed onderscheiden en ingedeeld moeten de 
ervaringen en begrippen zijn.

Comenius: “Wat is ‘nuttig’  en ‘goed 
onderscheiden en ingedeeld’?



Comenius’ 
Orbis sensualium pictus (1658)

[De zintuiglijke, waarneembare wereld]



Indeling van de lessen van de
Orbis pictus

1. God 11. Het interieur van het huis

2. De wereld 12. Verkeer

3. De hemel 13. Intellectueel verkeer

4. De elementen 14. De zedenleer

5. De aarde 15. De sociale verbanden

6. De planten 16. De stad

7. De dieren 17. Het spel

8. De mens 18. De politiek

9. De primaire beroepen 19. De godsdienst

10. Het huis en waarvan 20 Het laatste oordeel

en hoe dat gemaakt is







‘verwarrende’ wereld
versus

geordende wereld





Rekenen



Leren lezen





Omgangsvormen



Telefoonles



Reformpedagogiek & Geschiedenisonderwijs, circa 1900
Voorbeeld: Moord op Floris V (1254-1296)



Straffen (& belonen) op school









































Jan Ligthart (1859-1916)
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