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;;,p;;,;>M) UJ 'U;JBU!JJ;J;JJ JOOA JU;J:>j;JJ;Jq 
BUJA;JBwo1;;,;;,J ;;,)jf P u;;,;;, ueA u;;,J1.pJmJ J;;,l{ 
H!M eu 'UIT;;,J rour uoures JSJ;J!J ';>f eB ;;,p 

-ueJSU! ;;,Js1;;,;> UJ ·u;;,w;>m;;,puo lJ!M ureai 
J;;,l{ u;;, u;;,1;;,puJ)j ;;,p rcur ;>f ;;,!p u;>JJ;Jl!A!J:>e 

reeu BU!JeJJ;;,A ;;,JU;;,nb;>suo::, u;;,;;, u;;, ;;,sÁJ 
-eueurcojqord ;;,p;;,ojî u;>;;, uro Jjîee1A l!Q 
·ufJz uourcjqord ;;,pu;>[!!lf:>s.1;;,A JOOA BU!S 
-SOJdo u;;,;;, ue)j BUJA;JBW01;;,;>l ;;,)jf P u;;,3 
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·u;;,A;;,B ;;,J BU!P!;>J J;;,;;,uo!JenJ!S oz u;;, u;;,A;;,B 
;>J :>j:>eqp;>;>J ;;,p1;;,;;,pu;;,.1;;,lJ!P;;,jî 'u;;,1;:>A.1;;,sqo 

;;,J u;;,1e1;;,J rnop ufiz J;;,pow101 ue)j 1;:>p 

·9u;;,d;;,01;;,q ;;,pieed;;,q JOOA u;;, U;JA;JJ 
S)jfJpfüp J;>l{ JOOA ufJZ B!pou ;;,Jp u;;,p;;,lf 

-B!p.1eeA u;;, S!uu;;,)j ;>p U! llf:>JZU! )jOO u;;,1 
-;;,puJ)j lj;;,;;,jî J;;,H ·pplfBJp1eeA1eeJ ;;,)jf!J;;,J 

-jPl{:>S u;;, u;;,z;;,1 pu;;,dfpjî;;,q 'BU!P)f)fJMJUO 
-Jel{:>su;;,prnoM 100A :>ff pBue1;;,q u;;, ;>p 

-e1U~pop1;;,1;;,M SJ Jf pp;iq U;);J UEA U;))jTI;))j 
;;,p UJ U;J)jf!)l ",U;JU;J:>j;J.!JE J!M )j;JO:>jU;JU 
-uedpdde ;;,Q, :sieoz )j!1Uq;iBJEEl lf:>Sp 

-euràerd n u;;,dfpB;;,q u;> u;;,J:,;;,dse ;;,)j;;,y 
-podsupurop rour BuPjemee U! u;:>1;;,pu!)j 

U;)WO)j JUemeJS;JJU;))j;JO:>jU;JUUed llf:>;J 
u;;,;> ueA JX;JJUO:> ;>p ui ·JJmq;;,jî u;>;;,qwo 

.ixursoo ga NVA V:J/907 
ga J,/flNVA NgJgQNáO ovsasomun 
g.zsNgA1g9 .zgH NgNNflX NgNVNg7 

-!;>!!OOlf:>S ;JQ "U;)Jl{'.)E.l)j.l;);)l )jOO 'BU!A;JB 
-wo1;;,;;,l ;;,)jf Pu;;,;> f!q ufJZ Jeeq;;,jî ufJz mB 
-unJ;J;JJ u;;,;;,11e J;)JN "Ul!EJS ;JJ JOOA U;J;JJJE 

J;>!u 1;> Jq:>eJ)jJ;;,;;,l ;;,p lJ;JOl{ BJ)j)jTIPD 
·Lu;>p;>l{B!p.JeeA ;;,lf:>Sp:>ep!p ;;,:>ff!l!;;,ow ;;,p 

JOl 1;;,Jq:,;;, u;;,10l{;;,q u;;,1~pu;;,1;;,lJ!P u;> U;>lf:> 
-eoo 'u;;,1;;,1B;;,JU! u;;,pop1;>;;,l 'u;;,d1;;,MJuo 

sf,MJ;;ipuo "U;JJEJJ;JA BEW SJ;JBU3 );Jl{ 
U! JJee)1nu;;,w ;;ip pu!)j 1;;,pue u;;,;;, IfJMJ;JJ 
'uourcu ;;,J rnop s1;;,3;;,1sBunpds ;;,p uro 

BU!PP!uee Jp;;,B puJ)j ;;,u;;, J;;,l{ uex JJEe)j 
-nuour ;;,Q ·u;;,J~JJU;JJ;;Jl)JP ;;,J u;;, u;;iA;iB 

;;,J :>j:>eqp;;,;;,J 'u;;,1;;iA1;;isqo ;;,J u;;,1;;,pu!)j 
uro u;;ip;;,lfBJp.JeeA ufJz :>ffpBuepq J;;,;;,H 
·u;;i)j.1;;,M u;;,)jn;;,)j ;;,p U! u;;,1;;,pue u;;, u] !z 

JUE!)f u;;,1;;,puJ)j ;;,BJwwos upeeM ppow 
-psn01.1e::, u;;,;;, SJEOZ 'U;;JWO)j U;JJeJ ;JJ poq 
tree u;;,1;;,puJ)j ;;,!JE uro B!pou mBUJSso1do 

;;,lf:>Sp:>j1!1d uf!z 13 ·u;;,A;;,B ;;,p::,mJsui n 
lep uep =u= u;;,Be1A ;;,Jlf:>EMJ;JAUO m 
uopdscour ;;,Jp uouosrcd 's;;,q:,eo:, 1;;,;;,w 

ufJz u;;,Jq:>e1:>j1;;,;;,l ·1ee!)f 1;;,powp100MJue 
uo u;;,pe19.:>f1;;,M rour )j;;,oq;;ipol{J;;,w u;;i;;ijî 
lB!J 1;;, JUEM 'u;;,p;;,qBJp1eeAsBuJppJ;;,B;;,q 
uc u;;iBow1;;,A;;,JJeSJA01dw! 'JU;;,w;;,Beu 

-ewu;;,sse!)f 'u;;,p;;,lfBJp1eeAd.1;;iMJuosfJM 
-1;;,puo wo Jjîee1A JUemeJs;;,m;;,)j;;,O)ju;;,u 
-ued J;;,H ·u;;,qq;;,q p1;;,1;;,M ;;,p trex siuu;;,)j 
J;J;JA lSJ;J!J U;J U;J)jJ;JM U;J U;J:>jU;;Jp U;JUUTI)j 

llf:>p;;,Bpop1;;,;;,l ucicour u;;,Jq:>el)jJ;;i;;,1 
·mnnu;;,q u;;, u;;iuu;;,)jJ;;,l{ ;;,pem,s ;;,lloASJU 
-;J:>j;JJ;Jq u;;,1;;,pUJ)j JOOA u;;i;;, UEA p;;,J]U;)) 

-odroo] J;;,l{ u;;iJlf:>l!J)j1;;,;;,l lep SJ p;;,pu;;,sq 
9NIA391t,10 

-H337 3>1flH N33 NI N3A39537 

1;;, JeM JJn u;;,ppije u;;,1;;,suf1q:>sDA uo u;;,B 
-UJppueq ueA SJU;J:>j;JJ;iq ;;ip ;;if UTI)j 'JeElS 
u;;,;;il{wo .1;;, ;;,Jp JS:>j;;JJ ;;,p JJn mp!;;,He JUTI)j 

p100M u;;,;;, ueA SJU;J)j;;,J;;,q ;;,p ;if SJl!OZ 
9NIA391t,10 

"JX;JJUO:> u;;,zo)j;;iB ;;,p UJ u;;i)ju;>p u;;, 
u;;,op u;;,uun)j u;;i1;;ipuPj JeM ueA ;;,sÁieue 

;;,p;;,03 u;;i;;i lJTI JJOOA U;;JWO)j U;JJ;Jüp1;;,;;,l 

;;i)jf!pBow ;;,Q ·u;;iqq;;,q ;;,poqJ;;,w u;;,Bp 
u;;,;;, :>f P ;;,Jp U;J)j)jl!A ;;,sso1 uex Bu!J;;,deJsdo 
;;,p u;;, wn1mpm:> J;;,q ueA pplfu;;,pep;;,Ao 

;;,p do uf!z prnoMJue u;;,;;, u;;,uun)j u;;,B 
-U!A;JBWOJ;J;JJ ;;,:>ff rn ·u;;,1;;,n1eA;;i u;;, U;J:>jJ;JM 

-uoures 'uouuejd 'u;;i)jl!w uoururos )jOO 
J;JOW U;J:>j;JO:>jU;JUUed JOOA l)jEEW Be1s;;,q 

;JJ_& ·u;;,1;;,op1;;,;;,l ;;,pmBfps1;iAO)jEA sie 
;;,)j;;,yp;;ids)jl!A pMoz JOOA u;;,p;;iq)ffJpBow 

;JWJTil u;;,qq;;iq U;;JBUJA;JBWOJ;J;JJ ;;,:>ff ra 
N37300H337 

·u;;,pueq 
m pJooq 'JJeq ictu snp m1;;,1 ·p1;;,;;,s 

-!Je)jOJ;JB uf!z su;;,poA;;iB u;;, BupmSJJn 
'u;;,m;;,B 'u;;,BuJB;JM;iq ')jl!eJds 1eeM u;;,p;;,Jq 
-;;,Bu;;,s1;;,q ;;,p rour u;;,p10M l)jl!EW;JB scue 

-posse m1;;i1 J;;,l{ su;;,pfp 1;;,;;,uueM f!9 1eeq 
1;;, ;if q;;,q u;;,Bml{;;,B ;if lJTI u;;,ieq u;;iuun)j 

;;,1 do pqJx;;,B u;;i JOJA ;;,p1;;,;;,pjî J;;,l{ wo u;;i 
'u;;,3n;;,q;;,BufJw1;;,J;;,Bue1 ;if UJ Bup;;,pue1;;,A 
u;;i;;, SJ u;;i1;;,1 ·çs! )jfJpBow u;;,d u;;, 1;;,Jded 

u;;,;;,ne J;JW uep ufJZ UE)j J;;JBJpf!ZJ;J;JA 
Bu!!;;,)f)fJMlUO unq .10op1eeM 'u;;,p;iq)ff!J 
-;;,Bow ;;i'-1:,spoww u;;, su;;,1;;,oA;iB '1q:>eJ)j 
-)ju;;,p 'JEEl 'u;;,BJTIJUJZ unq JE u;;,)j!TI19;JB 
u;;i1;;,pu!)l ·,1eepowpJnw, S! BUJA;JBWO 

-1;;,;;,l ;;,)jf P u;;,3 "Jq;;,q pJ;;,pueq;;,jî ;;,;;,w 1;;, ;if 
1;;,;;,uueM SJ ;;,p.1eB m;;, JeM 1;;,J;;,q ;if pno'-1 
-)UO )jOQ "SJ ,u;;,u;;iJp;;,q s;;,f1;;,u, JEM JO SJ 

Bers;;,q Bpq:>n1 u;;,;;i JEM U;JJ;JJ ;;JJ mo JJO:>j;;Jl 

U;JJ;JJlf:>S U;>[09WÁS U;J u;;,pJQOM .reew 
· ~u;;,u;;ipo Bomp m ;JJl:>lUJSU! ;JJ:>;J.l! p 
ueA ;;,Jq:>!zdo u;;,J J;;,;;iprnoA u;;,;;,jî BUJA 

-;;,Bwo.1;;,;;,l ;;,)jf P ;;,p 1p;;,Jq G ueA J;;,Jel ;;,p 
JO u;;,z;;,J q:>sJm.p;;,J SJEOZ pplfB!p.1eeAS!seq 
u;;,;;, J;;,w ;;,upno.1 ueA u;;,Mnoqdo 1;;,q .TOOA 
·Jq:,;;,rs J;;iw w;;i,uouÁs J;JJU ,w.1esBupeA1;;,, 

SJ TIN ·1eeu su;;,fü;;,u )jOO U;J:>jl!WS .1eew 
'uee J;;,!u mpue.19 's;;,fJUO[)j u;;,;;,jî mqq;;,q 
JUemeJs;;,m;;,)j;;,O)ju;;,uued JOSJe-;;iop, lJP 
UJ m)j;;,O)jmuued ;JQ ,2JeA;;,q p;;iw we.1B 
06 :>j;JO)jU;Juued u;;i;;, U;) Jq;;iq [;J;JW WE.13 
018 ;;,f S[e u;;,wq ;;,f Ul1)j U;;J:>j;;JO:>jU;;JUued 

l;;,;;,A;;ioH, :;;,poq1;;,wu;;,)j;;,J u;;,;;, l!11 wos 
;;,wies2upeAJ;;, ;;,p J;;,w l!P )ff!J;;,fü;;,A ·uf1z 
)j;;,pu;;,qJne ;>JP Jl!AWO u;;,Jpl!AJDE u;;, u;;,l 
-;;,sufJlf:>SJ;JA 'u;;,d.1;;,MJOOA p;>A J;Jl{ 1epwo 

,:>ff P, SJ JUeme1s;;,m;;,)j;;,O)jU;iuued J;;,H 
lt,IHV snSH3A )lflH 

,2dpföq1ePB J;>q ueA 
BU!J;J)J)jJMJUO ;;,p JOOA u;;ip10M p;;iuoJJ 

-:>UTIJ JJ;Jl!A!De n;;,p ue)j ;;,oH, '.,<10.1 u;;,;;i 
u;;,1;;,puJ)j ;;,Ile u;;,qq;;,H, :u;;,A;;,B ;;,1 p.1eM 

-JOJ-p;;,;;,J JO :>j:>eqp;;,;;,J ;JA;ipeWJOJ J;JJUEW 
;;,.1eq)jf!l;;,fü;;,A u;;,;;, do u;;,1e.1;;iJ rnop 

u;;,A;;,B p1;;,;;iq.100A ;;,p;;,oB J;;,l{ U!J;;,!q UE)j 
1;;,pJ;J!!OOlf:>S ;JQ ·pp;;iprno;;iq );;J!U .1eew 

'u;;,d!Olf;;,B oz q:>JZ u;;ipoA u;;,.1;;,pu!)I 
·(.2:>ff!!u;;,2p e10:> ;;,p JSO)j JeM, ~,JJee)j ;;,p 
do nu;;,w1;;,pu!)j u;;,;;,jî JeeJs 1;;,,) SJ l)jp1;;,q 

re JeeJJ11S;JJ ;;,pBoo;;,q 1;;,q JO Bee.JA ;;,p do 
.1eew cueep;;,B 1s;;,q ;if p;;,03 ;;if q;;iq )EM,) 

BuJuuedsui ;;,p.1;;,A;;,pjî ;;,p do J;JJU u;;i.1;;,seq 
:>j:>eqp;;,;;,J ;;,p u;;, Jx;;,wo::, ;;,p ueA e:>JBOJ 

;;,p JJnueA u;;,d;;,01do fü1p;;,fü;;,;;,l ;;,Jsu;;,M;>B 
J;>q UE)j llf:>enp;;,;>I ;;,a ·es~e)j ;;,p , 

m u;;,)jn;;,)j ;;,p J;;,w u;;,ddoj)j u;;, ufJz 1eeq 
-S;J;JJ J;JOW uee)j11U;JW ;;,p :do JeElJ11S;JJ 
J;;,q JOOA ep;;,Jp:> ;;,:>ff!!;;,P!np u;;,.1;;,pu!)j 

uee JBupp JX;JJUO:> ;;,Q ·u;;,pu!A q:>sJBOJ 
u;;,J!;JJJAp:>e 1e1Uee u;;i;;i m.1;;,puJ)j 1ep 

100A.1;;i 1B.10z 'lSO)j 1ep JeM u;;, u;;iJpJs;>q 
u;;iuun)j n JeM u;;i1;;iM u;;,J;;,ow ;;,! p u;;i1seB 

;;ip u;;i JUemeJs;;,.1 J;;,q 1eA;iB l!P U! '1x;;,1 
-um ;;,Q ·1p;;,B S!U;;,)j;;,J;;,q u;;,ssJu;>umq;;,2 

u;;, u;;iJJ;;Jl!A!J:>e ;;,pieed;;,q ;;,Jp JX;JJUO:> 
u;;,;;i S! BU!A;;,Bwo1;;,;;il ;;,)jf P u;;,3 ·)jee1 

;;,s1ooq::,s u;;,;;, sre J;JJU u;;, )jeezpoou u;;i;;i 
s1e 1;;,Jq 1poA .1eew 'llf:>e1pdo1eeJ ;;,J;;,u 
-0,1:iunJ .1;;,n u;;i;;i ;;,jîpef u;;,A;;,z u;;,;;, JOOA 
S! U;)Afpq:,s uee)jl1U;JW u;;,3 ·;;,p:>lUJSU! 
u;;,;;, JO peJq)jJ;;,M u;;,;;i ueA pueq ;;,p uee 

pfpre );JJU Jeew l!11 l!;))jl!l U;JJ;JOA U;JBUJI 
-.!;);)! ;JQ "U;;)A;J3S;JJ J;Jl{ J;J!U u;;, 1eeJ)U;)'.) 
JeeJs u;;,.1;;,J 1;;,H · ,BUJA;;JBWOSJ/, ;;i)jf P u;;,;;i 

.J;JAO u;;,)j;;,.1ds J;;JJU ;;JM 1ep SJ pu;iBBnp;;,A 
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·mqq;;,q )Jf!!;;,ddelf:>su;;,;>w;;,2 u;;,B 
-UJA;JBwo1;;,;;,J ;;,)jf P ;;,! p 10ods J;;,q do m)j 
-.l;)WU;))j 1e)Uee u;;,;;, ;)M U;JWO)j U;))jf J:>j;;Jq 

;;,J 1;;,peu JUeme1s;;,m;;,)j;;,O)jU;>uued 1;;,4 
UeA pJ;;i;;,q.100A J;;Jl{ JOOQ 21;;,ppnooq::,s 

;;,p ueA 1;;,4 Jjîee1A Je_& 2;;i!1es,uefüo1ooq:>s 
;;,p u;;, UIT;JJ J;;,4 UEA J;Jl{ Jjîee.JA Je_& 21;)!'-{ 
u;;,.1;;,pu!)j u;i.DJ Je_& 2:>ff !JmBp rnp S! Je_& 

2,BU!A;JBWOJ;J;JJ ;;,)jf P, u;;,;;, rooq:issJseq 
U;J;J ll! JUemeJS;JJU;J:>j;JO)jU;JUUed U,OZ SJ 
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·m2Bn we;;,1 J;>l{ ;if 1004 ',p;;,A lf:>OJ 
;;,z u;;,1;;,J Je&,_, ·mwo)j u;;iAoq .rneu ;;iJp 

u;;,Bu!p;;,;;,J unq ueA u;;,rn;;iie1 u;;,31091;;,A 
;;,p ueA u;>ssm1;;ipuo u;;,J;;,!u;;,jî u;;, pp2 

1sed;;,jî u;;,;;,jî u;;,qq;;il{ ')j;;,O)jmuued ;;if pA 
-u;;,rnJB m;;, u;;,l!;;iJs;;,q 'wo eJm ;;,p mJoJs 

';;,f)j.!OA U;);) U;J:>j:>jpd u;nq:>eJ:>j.l;;J;;JJ ;;JQ 
·mp10M UE)j pJeeJ;;,q q:>SJUOJJ)j;;ip 

.1;;, 1epoz 'uoqlÁd u! p1;;,;;,wUIT.1Bo.1d;;,jî u;;, 
J)jeew;;,B .1;;,uue:,s u;;,;;, lp;;,'-{ llf:>V d;;,0.18 

·u;;,JUe!)f ;;,p mu;;,Jp;;iq s.mn;;,!)f ;;ia ·;;,ujîed 
-we:>;;,UITp;;,1 ;;ip 1;;,op m do ;;,se:, ss;;iu 

-!snq ;;ip lpls s;;,z d;;,OJD "U;JJJee)jl1U;JW 
;;,p JJfpq:is u;;, JdJ;;,MJuo J;JJA d;;io1D 

·m)f)fl!9 Bew Jf!A d;;,018 ·spJeds m u;;,w 
-WO)jBEJs;;iq 's.1;;,x!W 'muued ;;,p 1p2;;i.1 u;;i 
dOO)jUJ ;;ip Jjî10z.1;;iA U;;JA;;JZ d;;iOJD ·;;ipa 

d;;io.18 .10op 1ue.meJs;;i1 SJl! Jq:,p;;iBu! 
.1eef )jp SJEOZ lpJOM JEeZ[;;J;;JUOJ a ;;ia ·2umdsf!Z ;;JQ JOOlf:>S 
-S!Se9 do )j;;);;)MU;J:>j;;JO:>jU;;JUued 

si 1;;,qw;;,Jd;;is ueA )j;;i;;iM ;;i)S)ee1 ;;i 
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;;,p;;,;>M) UJ 'U;JBU!JJ;J;JJ JOOA JU;J:>j;JJ;Jq 
BUJA;JBwo1;;,;;,J ;;,)jf P u;;,;;, ueA u;;,J1.pJmJ J;;,l{ 
H!M eu 'UIT;;,J rour uoures JSJ;J!J ';>f eB ;;,p 

-ueJSU! ;;,Js1;;,;> UJ ·u;;,w;>m;;,puo lJ!M ureai 
J;;,l{ u;;, u;;,1;;,puJ)j ;;,p rcur ;>f ;;,!p u;>JJ;Jl!A!J:>e 

reeu BU!JeJJ;;,A ;;,JU;;,nb;>suo::, u;;,;;, u;;, ;;,sÁJ 
-eueurcojqord ;;,p;;,ojî u;>;;, uro Jjîee1A l!Q 
·ufJz uourcjqord ;;,pu;>[!!lf:>s.1;;,A JOOA BU!S 
-SOJdo u;;,;;, ue)j BUJA;JBW01;;,;>l ;;,)jf P u;;,3 
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·u;;,A;;,B ;;,J BU!P!;>J J;;,;;,uo!JenJ!S oz u;;, u;;,A;;,B 
;>J :>j:>eqp;>;>J ;;,p1;;,;;,pu;;,.1;;,lJ!P;;,jî 'u;;,1;:>A.1;;,sqo 

;;,J u;;,1e1;;,J rnop ufiz J;;,pow101 ue)j 1;:>p 

·9u;;,d;;,01;;,q ;;,pieed;;,q JOOA u;;, U;JA;JJ 
S)jfJpfüp J;>l{ JOOA ufJZ B!pou ;;,Jp u;;,p;;,lf 

-B!p.1eeA u;;, S!uu;;,)j ;>p U! llf:>JZU! )jOO u;;,1 
-;;,puJ)j lj;;,;;,jî J;;,H ·pplfBJp1eeA1eeJ ;;,)jf!J;;,J 

-jPl{:>S u;;, u;;,z;;,1 pu;;,dfpjî;;,q 'BU!P)f)fJMJUO 
-Jel{:>su;;,prnoM 100A :>ff pBue1;;,q u;;, ;>p 

-e1U~pop1;;,1;;,M SJ Jf pp;iq U;);J UEA U;))jTI;))j 
;;,p UJ U;J)jf!)l ",U;JU;J:>j;J.!JE J!M )j;JO:>jU;JU 
-uedpdde ;;,Q, :sieoz )j!1Uq;iBJEEl lf:>Sp 

-euràerd n u;;,dfpB;;,q u;> u;;,J:,;;,dse ;;,)j;;,y 
-podsupurop rour BuPjemee U! u;:>1;;,pu!)j 

U;)WO)j JUemeJS;JJU;))j;JO:>jU;JUUed llf:>;J 
u;;,;> ueA JX;JJUO:> ;>p ui ·JJmq;;,jî u;>;;,qwo 

.ixursoo ga NVA V:J/907 
ga J,/flNVA NgJgQNáO ovsasomun 
g.zsNgA1g9 .zgH NgNNflX NgNVNg7 

-!;>!!OOlf:>S ;JQ "U;)Jl{'.)E.l)j.l;);)l )jOO 'BU!A;JB 
-wo1;;,;;,l ;;,)jf Pu;;,;> f!q ufJZ Jeeq;;,jî ufJz mB 
-unJ;J;JJ u;;,;;,11e J;)JN "Ul!EJS ;JJ JOOA U;J;JJJE 

J;>!u 1;> Jq:>eJ)jJ;;,;;,l ;;,p lJ;JOl{ BJ)j)jTIPD 
·Lu;>p;>l{B!p.JeeA ;;,lf:>Sp:>ep!p ;;,:>ff!l!;;,ow ;;,p 

JOl 1;;,Jq:,;;, u;;,10l{;;,q u;;,1~pu;;,1;;,lJ!P u;> U;>lf:> 
-eoo 'u;;,1;;,1B;;,JU! u;;,pop1;>;;,l 'u;;,d1;;,MJuo 

sf,MJ;;ipuo "U;JJEJJ;JA BEW SJ;JBU3 );Jl{ 
U! JJee)1nu;;,w ;;ip pu!)j 1;;,pue u;;,;;, IfJMJ;JJ 
'uourcu ;;,J rnop s1;;,3;;,1sBunpds ;;,p uro 

BU!PP!uee Jp;;,B puJ)j ;;,u;;, J;;,l{ uex JJEe)j 
-nuour ;;,Q ·u;;,J~JJU;JJ;;Jl)JP ;;,J u;;, u;;iA;iB 

;;,J :>j:>eqp;;,;;,J 'u;;,1;;iA1;;isqo ;;,J u;;,1;;,pu!)j 
uro u;;ip;;,lfBJp.JeeA ufJz :>ffpBuepq J;;,;;,H 
·u;;i)j.1;;,M u;;,)jn;;,)j ;;,p U! u;;,1;;,pue u;;, u] !z 

JUE!)f u;;,1;;,puJ)j ;;,BJwwos upeeM ppow 
-psn01.1e::, u;;,;;, SJEOZ 'U;;JWO)j U;JJeJ ;JJ poq 
tree u;;,1;;,puJ)j ;;,!JE uro B!pou mBUJSso1do 

;;,lf:>Sp:>j1!1d uf!z 13 ·u;;,A;;,B ;;,p::,mJsui n 
lep uep =u= u;;,Be1A ;;,Jlf:>EMJ;JAUO m 
uopdscour ;;,Jp uouosrcd 's;;,q:,eo:, 1;;,;;,w 

ufJz u;;,Jq:>e1:>j1;;,;;,l ·1ee!)f 1;;,powp100MJue 
uo u;;,pe19.:>f1;;,M rour )j;;,oq;;ipol{J;;,w u;;i;;ijî 
lB!J 1;;, JUEM 'u;;,p;;,qBJp1eeAsBuJppJ;;,B;;,q 
uc u;;iBow1;;,A;;,JJeSJA01dw! 'JU;;,w;;,Beu 

-ewu;;,sse!)f 'u;;,p;;,lfBJp1eeAd.1;;iMJuosfJM 
-1;;,puo wo Jjîee1A JUemeJs;;,m;;,)j;;,O)ju;;,u 
-ued J;;,H ·u;;,qq;;,q p1;;,1;;,M ;;,p trex siuu;;,)j 
J;J;JA lSJ;J!J U;J U;J)jJ;JM U;J U;J:>jU;;Jp U;JUUTI)j 

llf:>p;;,Bpop1;;,;;,l ucicour u;;,Jq:>el)jJ;;i;;,1 
·mnnu;;,q u;;, u;;iuu;;,)jJ;;,l{ ;;,pem,s ;;,lloASJU 
-;J:>j;JJ;Jq u;;,1;;,pUJ)j JOOA u;;i;;, UEA p;;,J]U;)) 

-odroo] J;;,l{ u;;iJlf:>l!J)j1;;,;;,l lep SJ p;;,pu;;,sq 
9NIA391t,10 
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1;;, JeM JJn u;;,ppije u;;,1;;,suf1q:>sDA uo u;;,B 
-UJppueq ueA SJU;J:>j;JJ;iq ;;ip ;;if UTI)j 'JeElS 
u;;,;;il{wo .1;;, ;;,Jp JS:>j;;JJ ;;,p JJn mp!;;,He JUTI)j 

p100M u;;,;;, ueA SJU;J)j;;,J;;,q ;;,p ;if SJl!OZ 
9NIA391t,10 

"JX;JJUO:> u;;,zo)j;;iB ;;,p UJ u;;i)ju;>p u;;, 
u;;,op u;;,uun)j u;;i1;;ipuPj JeM ueA ;;,sÁieue 

;;,p;;,03 u;;i;;i lJTI JJOOA U;;JWO)j U;JJ;Jüp1;;,;;,l 

;;i)jf!pBow ;;,Q ·u;;iqq;;,q ;;,poqJ;;,w u;;,Bp 
u;;,;;, :>f P ;;,Jp U;J)j)jl!A ;;,sso1 uex Bu!J;;,deJsdo 
;;,p u;;, wn1mpm:> J;;,q ueA pplfu;;,pep;;,Ao 

;;,p do uf!z prnoMJue u;;,;;, u;;,uun)j u;;,B 
-U!A;JBWOJ;J;JJ ;;,:>ff rn ·u;;,1;;,n1eA;;i u;;, U;J:>jJ;JM 

-uoures 'uouuejd 'u;;i)jl!w uoururos )jOO 
J;JOW U;J:>j;JO:>jU;JUUed JOOA l)jEEW Be1s;;,q 

;JJ_& ·u;;,1;;,op1;;,;;,l ;;,pmBfps1;iAO)jEA sie 
;;,)j;;,yp;;ids)jl!A pMoz JOOA u;;,p;;iq)ffJpBow 

;JWJTil u;;,qq;;iq U;;JBUJA;JBWOJ;J;JJ ;;,:>ff ra 
N37300H337 

·u;;,pueq 
m pJooq 'JJeq ictu snp m1;;,1 ·p1;;,;;,s 

-!Je)jOJ;JB uf!z su;;,poA;;iB u;;, BupmSJJn 
'u;;,m;;,B 'u;;,BuJB;JM;iq ')jl!eJds 1eeM u;;,p;;,Jq 
-;;,Bu;;,s1;;,q ;;,p rour u;;,p10M l)jl!EW;JB scue 

-posse m1;;i1 J;;,l{ su;;,pfp 1;;,;;,uueM f!9 1eeq 
1;;, ;if q;;,q u;;,Bml{;;,B ;if lJTI u;;,ieq u;;iuun)j 

;;,1 do pqJx;;,B u;;i JOJA ;;,p1;;,;;,pjî J;;,l{ wo u;;i 
'u;;,3n;;,q;;,BufJw1;;,J;;,Bue1 ;if UJ Bup;;,pue1;;,A 
u;;i;;, SJ u;;i1;;,1 ·çs! )jfJpBow u;;,d u;;, 1;;,Jded 

u;;,;;,ne J;JW uep ufJZ UE)j J;;JBJpf!ZJ;J;JA 
Bu!!;;,)f)fJMlUO unq .10op1eeM 'u;;,p;iq)ff!J 
-;;,Bow ;;i'-1:,spoww u;;, su;;,1;;,oA;iB '1q:>eJ)j 
-)ju;;,p 'JEEl 'u;;,BJTIJUJZ unq JE u;;,)j!TI19;JB 
u;;i1;;,pu!)l ·,1eepowpJnw, S! BUJA;JBWO 

-1;;,;;,l ;;,)jf P u;;,3 "Jq;;,q pJ;;,pueq;;,jî ;;,;;,w 1;;, ;if 
1;;,;;,uueM SJ ;;,p.1eB m;;, JeM 1;;,J;;,q ;if pno'-1 
-)UO )jOQ "SJ ,u;;,u;;iJp;;,q s;;,f1;;,u, JEM JO SJ 

Bers;;,q Bpq:>n1 u;;,;;i JEM U;JJ;JJ ;;JJ mo JJO:>j;;Jl 

U;JJ;JJlf:>S U;>[09WÁS U;J u;;,pJQOM .reew 
· ~u;;,u;;ipo Bomp m ;JJl:>lUJSU! ;JJ:>;J.l! p 
ueA ;;,Jq:>!zdo u;;,J J;;,;;iprnoA u;;,;;,jî BUJA 

-;;,Bwo.1;;,;;,l ;;,)jf P ;;,p 1p;;,Jq G ueA J;;,Jel ;;,p 
JO u;;,z;;,J q:>sJm.p;;,J SJEOZ pplfB!p.1eeAS!seq 
u;;,;;, J;;,w ;;,upno.1 ueA u;;,Mnoqdo 1;;,q .TOOA 
·Jq:,;;,rs J;;iw w;;i,uouÁs J;JJU ,w.1esBupeA1;;,, 

SJ TIN ·1eeu su;;,fü;;,u )jOO U;J:>jl!WS .1eew 
'uee J;;,!u mpue.19 's;;,fJUO[)j u;;,;;,jî mqq;;,q 
JUemeJs;;,m;;,)j;;,O)ju;;,uued JOSJe-;;iop, lJP 
UJ m)j;;,O)jmuued ;JQ ,2JeA;;,q p;;iw we.1B 
06 :>j;JO)jU;Juued u;;i;;, U;) Jq;;iq [;J;JW WE.13 
018 ;;,f S[e u;;,wq ;;,f Ul1)j U;;J:>j;;JO:>jU;;JUued 

l;;,;;,A;;ioH, :;;,poq1;;,wu;;,)j;;,J u;;,;;, l!11 wos 
;;,wies2upeAJ;;, ;;,p J;;,w l!P )ff!J;;,fü;;,A ·uf1z 
)j;;,pu;;,qJne ;>JP Jl!AWO u;;,Jpl!AJDE u;;, u;;,l 
-;;,sufJlf:>SJ;JA 'u;;,d.1;;,MJOOA p;>A J;Jl{ 1epwo 

,:>ff P, SJ JUeme1s;;,m;;,)j;;,O)jU;iuued J;;,H 
lt,IHV snSH3A )lflH 

,2dpföq1ePB J;>q ueA 
BU!J;J)J)jJMJUO ;;,p JOOA u;;ip10M p;;iuoJJ 

-:>UTIJ JJ;Jl!A!De n;;,p ue)j ;;,oH, '.,<10.1 u;;,;;i 
u;;,1;;,puJ)j ;;,Ile u;;,qq;;,H, :u;;,A;;,B ;;,1 p.1eM 

-JOJ-p;;,;;,J JO :>j:>eqp;;,;;,J ;JA;ipeWJOJ J;JJUEW 
;;,.1eq)jf!l;;,fü;;,A u;;,;;, do u;;,1e.1;;iJ rnop 

u;;,A;;,B p1;;,;;iq.100A ;;,p;;,oB J;;,l{ U!J;;,!q UE)j 
1;;,pJ;J!!OOlf:>S ;JQ ·pp;;iprno;;iq );;J!U .1eew 

'u;;,d!Olf;;,B oz q:>JZ u;;ipoA u;;,.1;;,pu!)I 
·(.2:>ff!!u;;,2p e10:> ;;,p JSO)j JeM, ~,JJee)j ;;,p 
do nu;;,w1;;,pu!)j u;;,;;,jî JeeJs 1;;,,) SJ l)jp1;;,q 

re JeeJJ11S;JJ ;;,pBoo;;,q 1;;,q JO Bee.JA ;;,p do 
.1eew cueep;;,B 1s;;,q ;if p;;,03 ;;if q;;iq )EM,) 

BuJuuedsui ;;,p.1;;,A;;,pjî ;;,p do J;JJU u;;i.1;;,seq 
:>j:>eqp;;,;;,J ;;,p u;;, Jx;;,wo::, ;;,p ueA e:>JBOJ 

;;,p JJnueA u;;,d;;,01do fü1p;;,fü;;,;;,l ;;,Jsu;;,M;>B 
J;>q UE)j llf:>enp;;,;>I ;;,a ·es~e)j ;;,p , 

m u;;,)jn;;,)j ;;,p J;;,w u;;,ddoj)j u;;, ufJz 1eeq 
-S;J;JJ J;JOW uee)j11U;JW ;;,p :do JeElJ11S;JJ 
J;;,q JOOA ep;;,Jp:> ;;,:>ff!!;;,P!np u;;,.1;;,pu!)j 

uee JBupp JX;JJUO:> ;;,Q ·u;;,pu!A q:>sJBOJ 
u;;,J!;JJJAp:>e 1e1Uee u;;i;;i m.1;;,puJ)j 1ep 

100A.1;;i 1B.10z 'lSO)j 1ep JeM u;;, u;;iJpJs;>q 
u;;iuun)j n JeM u;;i1;;iM u;;,J;;,ow ;;,! p u;;i1seB 

;;ip u;;i JUemeJs;;,.1 J;;,q 1eA;iB l!P U! '1x;;,1 
-um ;;,Q ·1p;;,B S!U;;,)j;;,J;;,q u;;,ssJu;>umq;;,2 

u;;, u;;iJJ;;Jl!A!J:>e ;;,pieed;;,q ;;,Jp JX;JJUO:> 
u;;,;;i S! BU!A;;,Bwo1;;,;;il ;;,)jf P u;;,3 ·)jee1 

;;,s1ooq::,s u;;,;;, sre J;JJU u;;, )jeezpoou u;;i;;i 
s1e 1;;,Jq 1poA .1eew 'llf:>e1pdo1eeJ ;;,J;;,u 
-0,1:iunJ .1;;,n u;;i;;i ;;,jîpef u;;,A;;,z u;;,;;, JOOA 
S! U;)Afpq:,s uee)jl1U;JW u;;,3 ·;;,p:>lUJSU! 
u;;,;;, JO peJq)jJ;;,M u;;,;;i ueA pueq ;;,p uee 

pfpre );JJU Jeew l!11 l!;))jl!l U;JJ;JOA U;JBUJI 
-.!;);)! ;JQ "U;;)A;J3S;JJ J;Jl{ J;J!U u;;, 1eeJ)U;)'.) 
JeeJs u;;,.1;;,J 1;;,H · ,BUJA;;JBWOSJ/, ;;i)jf P u;;,;;i 

.J;JAO u;;,)j;;,.1ds J;;JJU ;;JM 1ep SJ pu;iBBnp;;,A 
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·mqq;;,q )Jf!!;;,ddelf:>su;;,;>w;;,2 u;;,B 
-UJA;JBwo1;;,;;,J ;;,)jf P ;;,! p 10ods J;;,q do m)j 
-.l;)WU;))j 1e)Uee u;;,;;, ;)M U;JWO)j U;))jf J:>j;;Jq 

;;,J 1;;,peu JUeme1s;;,m;;,)j;;,O)jU;>uued 1;;,4 
UeA pJ;;i;;,q.100A J;;Jl{ JOOQ 21;;,ppnooq::,s 

;;,p ueA 1;;,4 Jjîee1A Je_& 2;;i!1es,uefüo1ooq:>s 
;;,p u;;, UIT;JJ J;;,4 UEA J;Jl{ Jjîee.JA Je_& 21;)!'-{ 
u;;,.1;;,pu!)j u;i.DJ Je_& 2:>ff !JmBp rnp S! Je_& 

2,BU!A;JBWOJ;J;JJ ;;,)jf P, u;;,;;, rooq:issJseq 
U;J;J ll! JUemeJS;JJU;J:>j;JO)jU;JUUed U,OZ SJ 
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·m2Bn we;;,1 J;>l{ ;if 1004 ',p;;,A lf:>OJ 
;;,z u;;,1;;,J Je&,_, ·mwo)j u;;iAoq .rneu ;;iJp 

u;;,Bu!p;;,;;,J unq ueA u;;,rn;;iie1 u;;,31091;;,A 
;;,p ueA u;>ssm1;;ipuo u;;,J;;,!u;;,jî u;;, pp2 

1sed;;,jî u;;,;;,jî u;;,qq;;il{ ')j;;,O)jmuued ;;if pA 
-u;;,rnJB m;;, u;;,l!;;iJs;;,q 'wo eJm ;;,p mJoJs 

';;,f)j.!OA U;);) U;J:>j:>jpd u;nq:>eJ:>j.l;;J;;JJ ;;JQ 
·mp10M UE)j pJeeJ;;,q q:>SJUOJJ)j;;ip 

.1;;, 1epoz 'uoqlÁd u! p1;;,;;,wUIT.1Bo.1d;;,jî u;;, 
J)jeew;;,B .1;;,uue:,s u;;,;;, lp;;,'-{ llf:>V d;;,0.18 

·u;;,JUe!)f ;;,p mu;;,Jp;;iq s.mn;;,!)f ;;ia ·;;,ujîed 
-we:>;;,UITp;;,1 ;;ip 1;;,op m do ;;,se:, ss;;iu 

-!snq ;;ip lpls s;;,z d;;,OJD "U;JJJee)jl1U;JW 
;;,p JJfpq:is u;;, JdJ;;,MJuo J;JJA d;;io1D 

·m)f)fl!9 Bew Jf!A d;;,018 ·spJeds m u;;,w 
-WO)jBEJs;;iq 's.1;;,x!W 'muued ;;,p 1p2;;i.1 u;;i 
dOO)jUJ ;;ip Jjî10z.1;;iA U;;JA;;JZ d;;iOJD ·;;ipa 

d;;io.18 .10op 1ue.meJs;;i1 SJl! Jq:,p;;iBu! 
.1eef )jp SJEOZ lpJOM JEeZ[;;J;;JUOJ a ;;ia ·2umdsf!Z ;;JQ JOOlf:>S 
-S!Se9 do )j;;);;)MU;J:>j;;JO:>jU;;JUued 

si 1;;,qw;;,Jd;;is ueA )j;;i;;iM ;;i)S)ee1 ;;i 
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RIJKE LEEROMGEVING 

instantie ga je mee elkaar na wat de ont 
wikkeling en uitvoering van de rijke 
leeromgeving betekent voor leraren. De 
ene leraar leert differentiëren, terwijl zijn 
of haar collega zich verdiept in horeca 
techniek. De leraar geeft de kinderen 
feedback op taal of op zelfscuring en 
ontvangt zelf feedback op zijn of haar 
vermogen te differentiëren of op het 
gebruik van dorneinspecifieke 'keuken 
rechniektaal'. Het leren van leraren is 
daarmee dienstbaar aan het primaire 
proces van het leren van de leerlingen. 
Er is sprake van 'alignment' tussen doe 
len, werkvormen en leeropbrengscen, 
maar ook tussen het leren van leerlingen, 
leraren en schoolleiders8• 

Dit proces begint mee visieontwikkeling. 
Waarom wil je als school werken met 
rijke leeromgevingen? Een aanleiding 
kan zijn dat je de leerlingen beter wilt 
voorbereiden op participatie in de maat 
schappij, door betere wereldoriëntatie en 

meer aandacht voor wetenschap en tech 
niek. Wanneer je school te maken heeft 
met veel nieuwkomers of kinderen met 
raalachtersranden, dan kan het pannen 
koekenrestaurant ingezet worden als 
middel voor de ontwikkeling van cultu 
rele sensitiviteit, samenwerkingsvaardig 
heden, en mondelinge en schriftelijke 
taalvaardigheden. 
De schoolleider kan het leren van de 
leerkrachten ondersteunen door hen veel 
te laten samenwerken. In het voorbeeld 
van het pannenkoekenrestaurant zijn 
verschillende leerkrachtvaardigheden 
nodig om het onderwijs succesvol te 
laten verlopen. Door samen te werken 
kunnen ieders kwaliteiten benut worden 
en leer je elkaar te vertrouwen9• Het 
team kan ook samenwerken mee en leren 
van externe partners, zoals ouders, des 
kundigen en leraren in opleiding en hun 
opleiders. Ouders zijn uitstekende klan 
ten in het restaurant, horecaonderne- 
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mers kunnen uitgenodigd worden om de 
klantgerichtheid of de voedselveiligheid 
en de hygiëne in de keuken te inspecte 
ren. Door samen te werken aan nieuwe 
vormen van onderwijs en samen het 
leren van de leerlingen te analyseren 
leren leraren een heleboel. En net als bij 
leerlingen voelt dit niet als het uitvoeren 
van een schoolse taak, maar als een van 
zelfsprekendheid. Professionele groei en 
ontwikkeling van innovatief onderwijs 
gaan samen wanneer leraren en school 
leider gezamenlijk reflecteren op de leer 
processen van de kinderen in relatie tot 
de onderwijsactiviteiten van de leer 
krachten 10. Hee pannenkoekenrestaurant 
inspireert de ene leraar om de domein 
specifieke woordenschat uit te schrijven 
en te gebruiken bij begrijpend lezen", 
terwijl een ander zich verdiept in kinder 
liedjes als 'Elsje Fiederelsje'12 en de eet 
cultuur in Nederland nu en vroeger. Een 
derde raakt gefascineerd door literatuur 
over voeding13 en zee een onderzoekend 
leren project op rond de vraag wat de 
functie van eieren in het beslag is. De 
uitdaging van de schoolleider is om een 
rijke leeromgeving re ontwikkelen die 
deze gevarieerde leerprocessen bij leraren 
oproept en te sturen op een implementa 
tie die leidt tot leeropbrengsten bij de 
kinderen. 

FACILITEREN VAN EEN RIJKE 
LEEROMGEVING 
Rijke leeromgevingen koop je niet in een 
doos. Het is allereerst een 'mindset' 
waarin professionals kansen zien om het 
leren van leerlingen te stimuleren. De 
belangrijkste ingrediënten zijn leerdoe 
len en leerkrachrvaardigheden, Als het 
team geen rijke leeromgeving kan creë 
ren met zand, water en ander gratis 
materiaal is investeren in professionele 
ontwikkeling die zich richt op de visie 
op leren en begeleiden beter dan de aan 
schaf van spulletjes. Goede faciliteiten 
zijn natuurlijk wenselijk: zonder keuken 
tje geen pannenkoeken. Gelukkig vor 
men het schoolgebouw en alle objecten 
die erin te vinden zijn zelf ook een rijke 
leeromgeving. Elke verbouwing, elke 
aanschaf van meubilair kun je deels in de 
handen van de kinderen leggen. 'Van 
daag zijn we installateur. Er komen zon 
nepanelen. Hoe moeten die staan zodat 
we de hoogste opbrengst hebben?' Rijke 

leeromgevingen moeten eenvoudig te 
begrijpen en vanzelfsprekend zijn voor 
kinderen. Sluit daarom aan bij de dage 
lijkse dingen en de primaire levensbe 
hoeften: eten, kleding, warmte, wonen, 
verplaatsen, gezondheid. Je kunt je 
school voorbereiden door ruimtes te 
creëren voor een bouwhoek, een keuken 
of een kledingatelier14 en dit levensechcer 
maken in samenwerking mee ouders en 
kleine of grote bedrijven op loopafstand 
van de school. Er is overal wel een brug 
die nagebouwd kan worden of een kap 
perszaak waar je haar kunt leren verven. 

NIET MAKKELIJKER, WEL 
LEUKER 
In een rijke leeromgeving wordt de 
nieuwsgierigheid van kinderen geprik 
keld en beloond. Nieuwsgierigheid is 
een belangrijke conditie voor leren 15• 
Hee leidt tot aandacht, tot exploreren, 
onderzoeken en uitproberen, tot vragen 
stellen, plannen maken, handelen, vol 
houden, evalueren en verbeteren. Het 
kan leiden tot meer motivatie en betrok 
kenheid en tot rijker en gevarieerder 
gedrag. Maar kinderen krijgen hier niet 

altijd veel ruimte voor. Hoe komt dat? 
Zijn leerkrachten bang voor chaos, voor 
controleverlies, voor vragen waarop ze 
geen antwoord hebben? Zijn ze zelf niet 
nieuwsgierig naar de wereld? Zien ze op 
tegen de voorbereiding? De basisvaardig 
heden taal en rekenen zijn prima te 
bereiken mee de standaard lesmethodes, 

niet zo moeilijk te organiseren. Structu 
reel leren binnen een rijke leeromgeving 
vraagt om een plan. Een recept is er niet, 
startpunten wel. Denk aan bestaande 
activiteiten, zoals de schoolmusical die 
iedereen zo leerzaam vindt, maar die 
eigenlijk niet in het reguliere lespro 
gramma valt of waarvan de leeropbreng- 

DOOR SAMEN TE WERKEN KUN JE IEDERS 
KWALITEITEN BENUTTEN EN LEERJE 
ELKAAR TE VERTROUWEN 

zonder dat daar complex didactisch 
repertoire voor nodig is. Hee vraagt tijd 
en energie om nieuwe vaardigheden te 
ontwikkelen en daar kunnen leerkrach 
ten mee enige reden tegenop zien. Hee is 
goed om hierbij stil te staan en na te 
gaan wat leerkrachten nodig hebben om 
succeservaringen op te doen. 

DE STAPPEN 
Af en toe leerlingen laten leren in een 
rijke leeromgeving gebeurt overal en is 

sten nooit vastgesteld worden. Neem de 
tijd om zo'n activiteit met het hele team 
uit te bouwen tot een gemeenschappelijk 
en samenhangend programma. Hierin 
spelen onderwijskundig, cransformatief 
en gespreid leiderschap een rol. Bij onder 
wijskundig leiderschap ligt de focus van 
de schoolleider op het primaire proces, 
het leren van de kinderen. Transformatief 
leiderschap betekent je oog hebe voor de 
voorwaarden voor het leren van de kinde 
ren, zoals de professionele groei van de ... 
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instantie ga je mee elkaar na wat de ont 
wikkeling en uitvoering van de rijke 
leeromgeving betekent voor leraren. De 
ene leraar leert differentiëren, terwijl zijn 
of haar collega zich verdiept in horeca 
techniek. De leraar geeft de kinderen 
feedback op taal of op zelfscuring en 
ontvangt zelf feedback op zijn of haar 
vermogen te differentiëren of op het 
gebruik van dorneinspecifieke 'keuken 
rechniektaal'. Het leren van leraren is 
daarmee dienstbaar aan het primaire 
proces van het leren van de leerlingen. 
Er is sprake van 'alignment' tussen doe 
len, werkvormen en leeropbrengscen, 
maar ook tussen het leren van leerlingen, 
leraren en schoolleiders8• 

Dit proces begint mee visieontwikkeling. 
Waarom wil je als school werken met 
rijke leeromgevingen? Een aanleiding 
kan zijn dat je de leerlingen beter wilt 
voorbereiden op participatie in de maat 
schappij, door betere wereldoriëntatie en 

meer aandacht voor wetenschap en tech 
niek. Wanneer je school te maken heeft 
met veel nieuwkomers of kinderen met 
raalachtersranden, dan kan het pannen 
koekenrestaurant ingezet worden als 
middel voor de ontwikkeling van cultu 
rele sensitiviteit, samenwerkingsvaardig 
heden, en mondelinge en schriftelijke 
taalvaardigheden. 
De schoolleider kan het leren van de 
leerkrachten ondersteunen door hen veel 
te laten samenwerken. In het voorbeeld 
van het pannenkoekenrestaurant zijn 
verschillende leerkrachtvaardigheden 
nodig om het onderwijs succesvol te 
laten verlopen. Door samen te werken 
kunnen ieders kwaliteiten benut worden 
en leer je elkaar te vertrouwen9• Het 
team kan ook samenwerken mee en leren 
van externe partners, zoals ouders, des 
kundigen en leraren in opleiding en hun 
opleiders. Ouders zijn uitstekende klan 
ten in het restaurant, horecaonderne- 
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leraren en de ontwikkeling van een rijke 
leeromgeving. Gespreid leiderschap gaat 
ervan uit dat leraren op basis van hun 
expertise ook leiderschap kunnen verto 
nen en dat elkaar gunnen 16• 

LEEROPBRENGSTEN 
VASTSTELLEN 
Zoals al eerder gezegd: het begint met 
visie. 
Wat willen we dat kinderen leren en 
hoe willen we dat kinderen leren? Wat 
is onze bijdrage en hoe gaan we dat 
onderbouwen? 
Rijke leeromgevingen zijn geschikt voor 
het nastreven van complexe en samen 
hangende doelstellingen, zoals 'voorbe 
reiden op participatie in de samenle 
ving'. Dergelijke doelen zijn moeilijk 
meetbaar. Dat is echter geen reden om 
niet te proberen de ontwikkeling van de 
kinderen te expliciteren en vast te stel 
len. Wanneer we niet preciezer worden 
dan 'wat zijn jullie goed bezig', ont 
breekt de beloning en houd je de inspan 
ning niet vol. Rijke leeromgevingen 
kunnen heel goed bijdragen aan woor 
denschatontwikkeling. Kinderen verwer 
ven meer wereldkennis en worden beter 
in het oplossen van problemen. Ze moe 
ten kritischer worden, de complexe 

maatschappij leren begrijpen en sensitie 
ver worden voor culturele verschillen, 
zodat ze zich veilig blijven voelen. Ze 
worden effectiever in het bereiken van 
resultaten doordat ze kunnen samenwer 
ken en zichzelf aan kunnen sturen. Het 
is belangrijk over de leeropbrengsten in 
objectieve termen te kunnen rapporteren 
aan ouders en de samenleving. 

Willen we, durven we, kunnen we, 
hebben we er zin in? 
Meer rijke leeromgeving betekent minder 
controle, meer verzinnen en improvise 
ren, minder structuur en duidelijkheid 
vanuit lesmethoden, meer ruimte voor 
eigen ideeën, meer noodzaak tot afstem 
ming en meer wederzijdse afhankelijk 
heid. Dat kan her ream positief wegen of 
juist als bedreiging zien. 

Wat kunnen we al? Wat moeten we nog 
leren? Wie betrekken we? 
Rijke leeromgevingen veronderstellen 
pedagogisch-didactisch en agogisch reper 
roire voor her ontwerpen van geïntegreerd 
onderwijs, een leerdoelgerichce denk- en 
werkwijze, een onderzoekende houding, 
de attitude en vaardigheden om samen te 
werken, elkaar re observeren en feedback 
re geven en re vragen. 

Wie zijn onze partners? Welke interes 
sante beroepen hebben ouders? Welk 
aanbod is er vanuit bedrijven of cultu 
rele instellingen? Op welke plekken 
kunnen we terecht? Wie neemt ons 
werk uit handen? 
Het berekent ook dar leerkrachten in 
staat zijn de omgeving in re schakelen. 

Die repertoire verder ontwikkelen kost 
rijd maar kan ook voor veel professionele 
voldoening zorgen. Leerkrachten zijn 
geen uitvoerder van lessen die groten 
deels door anderen zijn bedacht maar 
staan zelf aan her roer en kunnen deze 
verantwoordelijkheid aan. Hee vraagt 
om strategisch personeelsbeleid en een 
ontwikkelagenda bij de schoolleider, de 
schoolbestuurder en de opleider. Kun 
nen we zo her beroep van de leraar aan 
trekkelijker maken? 
We hopen duidelijk re hebben gemaakt 
dat rijke leeromgevingen de school op 
zijn kop kunnen zenen. Wil je eruit 
halen war er aan leerpotentieel in zie, 
dan vraagt die veel van iedereen en voor 
velen berekent het een omslag in den 
ken, handelen en organiseren. Om her 
in de taal van Elsje Fiederelsje te zeggen: 
'Hee meel wordt duur betaald'. Maar oh, 
war kan her lekker smaken! ., 
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JACQUES JACOBS 

VOORBEREID 

'Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid' was een bekende slogan van de overheid in de jaren 80. De bedoe 
ling was om meer meisjes voor de exacte vakken te interesseren. Hee was een sterke spreuk met een duidelijke bood 
schap. Helaas is de politiek zelf nier zo voortreffelijk voorbereid. Je zou kunnen zeggen: 'Een domme overheid is nier 
tot nadenken bereid'. Een nationale langetermijnvisie ontbreekt namelijk. Hee onderwijs blijkt niets meer re zijn dan 
een speelbal in her steeds wisselend decor van her economische en politieke speelveld. Neem her lerarentekort. Een 
groot probleem dar zich al vele jaren aandient zonder dar adequaat wordt gereageerd. Desastreuze salarismaatregelen 
in her verleden legden de kiem voor de problematische situatie waar nu mee zitten. Zo waren daar de beruchte Hos 
nota en her tot drie maal toe verlagen van de lonen. Tevens bevroor men de salarissen voor een lange periode zonder 
een spier re vertrekken. Een miniseer noemde destijds méér financiële middelen voor her onderwijs zelfs 'het verjube 
len van geld'. Maar de kwaliteit van her onderwijs en vooral her imago van her vak werden door de bezuinigingen 
steeds verder aangetast. Later bleken de grote bedragen die de eerder doorgevoerde kaalslag moesten compenseren, 
veel minder substantieel waren dan verwacht. Het geld moest men namelijk over zoveel hoofden verdelen dat, als het 
al bij de leerkracht terechtkwam, de spoeling dun was. 

Natuurlijk zijn er de afgelopen periode ook wel gunstige ontwikkelingen te noteren, zoals de faciliteiten die beschik 
baar zijn gekomen om onderwijzen en sruderen re kunnen combineren. En natuurlijk zijn er in het verleden ook 
genoeg perioden geweest dat er te weinig leraren waren. Zelf heb ik ooit nog eens in Twente voor de klas gestaan, 
omdat je daar op enkele scholen als onmisbaar te boek kon staan en aldus vrijgesteld werd voor militaire dienst. Ik 
heb zelfs nog mogen meemaken dat ter stimulering van her verder sruderen mijn op de kweekschool opgebouwde 
studieschuld geheel werd kwijtgescholden, omdat mijn eindexamencijfers landelijk tot de 5 procent hoogste scores 
behoorden. Deze vergelijking russen scholen en russen leerlingen/studenten was natuurlijk uiterst subjectief, maar er 
ging toch wel een stimulerende werking van uit. 

Over de oorzaken van het opheffen van de 16e Montessori school te Gaasperdam kan ik niet veel zeggen, omdat de 
achtergronden mij onbekend zijn. Volgens eigen zeggen was de school het slachtoffer van de lerarencrisis. Maar het is 
niet denkbeeldig dat niet alleen het lerarentekort de school de das om deed. De stichting Sirius (genoemd naar de 
helderste seer aan het firrnamentl) waar de school onder valt, telt nu dertien scholen. Kennelijk hebben ze niet op tijd 
hulp kunnen bieden aan de zwakke broeder. Maar die soort stichtingen zijn toch bedoeld om solidair bij te springen 
als het nodig is. Naruurlijk, ook hier gelde dat wanneer je als stichting te lang wacht om vanuit een visie op de toe 
komst deugdelijk personeelsbeleid te voeren, je uiteindelijk het belabberde management krijgt dat je verdient. En een 
tweede opmerking is dat in de nieuwe schoolgids van de school de prioriteiten voor de komende tijd stonden geno 
teerd. Daarbij werd her verbeteren van de onderwijsopbrengsten niet genoemd. Dit terwijl de school vorig jaar weer 
te weinig presteerde. Dit brengt mij bij een laatste zorgpunt (ik moer keuzes maken) dat verband houdt met het 
lerarentekort. Het gaat er om dat scholen met een meer uitdagende leerlingenpopulatie het meeste last ondervinden 
van de tekorten. De scholen in de betere wijken kennen minder werkdruk en hoeven minder onorthodoxe maatrege 
len te nemen om de boel draaiende te houden. Bovendien, wanneer de onderwijskwaliteit daalt, zijn de beter gesitu 
eerden in staat om een en ander met bijlessen en dergelijke te compenseren. Tja, misschien is dit wel een van de 
oorzaken waarom de beslissers de toenemende tekorten op hun beloop hebben gelaten. Ik zou zeggen: 'Ministerie ga 
op zoek naar de slimme meiden die wel op de toekomst zijn voorbereid. Het is nu hoogste tijd om de slimme, exacte 
meiden van weleer te traceren en ze in te schakelen bij het uitvoeren van de juiste maatregelen.' 
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