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Bovenstaand fotoroman geeft op verkorte wijze weer wat ik tijdens mijn oratie van 13 april 2017 
heb verkondigd. De dialogen vatten een aantal discussies in de onderwijskundige literatuur samen. 
Voor de leesbaarheid zijn hier geen referenties toegevoegd, maar deze staan wel in de slides van de 
oratie die terug te vinden zijn o.a. op www.meeter.nl/m.  

 

De oratie eindigt met de volgende samenvatting van de hoofdpunten. Wat ik niet heb gezegd is: 

 Onderwijs is een toiletverfrisser 
 Onderwijs is een vluchteling 
 Heel onderwijs moet of kan evidence-based worden 
 Alles is meetbaar met multiple-choicetoetsen 
 Enkel kwantitatief onderzoek is zinnig 
 Visie heeft geen rol in het onderwijs 

 

Wat ik wel heb gezegd is: 

 Alles in het onderwijs is meetbaar, al is dat niet altijd even goed of goedkoop 
 Evidence-based onderwijs bestaat 
 Als er geen evidence is kan visie een rol spelen 
 Een visie heeft een houdbaarheidsdatum: daarbinnen moet de onderwijsinstelling 

vaststellen dat de visie tot het halen van doelen leidt 
 Het onderwijs moet meer dan nu zijn eigen feedback te organiseren 

 

Met dank aan Amir Swaab en Oene Klumper voor acteer- en fotografeerbijdrage aan dit werk, en het 
Montessori College Oost voor het mogelijk maken van de fotoshoot. Zij zijn op generlei wijze 
verantwoordelijk voor de hier verkondigde opvattingen. 
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