
Vernieuwingen in het onderwijs 
 
Mijn blog gaat over vernieuwingen in het onderwijs. Als ik er over na denk en mij zelf in verdiept,  kom 
ik tot de volgende conclusie. Mijn voorstel is om een patroon aan te brengen in het onderwijs een 
didactische model. De naam die ik het geef is  het paard model en dit wil ik zelfs  invoeren in het hele 
onderwijs . Bij alles wat je doet zitten vaak vaste patronen en overeenkomsten. Dit zie ik bij dit model 
ook zeer zeker en zal ik proberen duidelijk te maken. 
 
 

 
 
 
Een paard is een  gedomesticeerd dier en erkend de mens als zijn meerdere, daarbij is het paard een 
edel dier. Leefde in het wild in een kudde  en moest daar in overleven. Door de jaren heen werd het 
paard later gebruikt voor andere doeleinden. Als rij of trekdier om te gebruiken. Het is ook gebruikt in 
de oorlog voor militair gebruik 
 
 
 
 

 
 
 
 
Het paard model is als volgt opgebouwd, In een voor, midden en achterhand, in drie gelijkwaardige 
delen. Als je dan verder gaat denken, past je dit ook toe in je les    
Bij het exterieur spreek men van een rechthoek model of vierkant model. Bij vierkant model vindt men 
dit te beknopt, te weinig rek in het lichaam (middenstuk) 
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Het paard model 
 
 Het hoofd,     de romp                                 en de staart.  
 

 
 
Bij iedere les kun je spreken van een begin, kern en een eind. Er zou ook gezegd kunnen zijn kop , 
romp en een staart. Alleen bij een edel dier spreek je van een hoofd, vandaar het paard model. 
Daarbij geef je ook aan dat een stuk gedrag , beschaving en attitude belangrijk is en hoort bij je 
ontwikkeling als mens in deze maatschappij. Voor mij hoort de leerling hier eigenlijk onbewust 
bekwaam te zijn en niet dat je al je lessen opgaan in opvoeding en niet op inhoud van de les. 
Dit patroon kun je gebruiken bij een les, een week, maand, periode, blok, leerjaar of een totale studie. 
Het hoofd heeft te maken met het begin van de les. De les valt of staat met een goede inleiding/ 
opbouw. en aansturing. Als je dit doet dan overziet je het totaal van het geheel en niet alleen een 
detail, Bij het richting aangeven en sturen via het hoofd  is altijd beter dan bijsturen via de staart. Dan 
moet je het paard omtrekken op een niet natuurlijke wijze. Dit heb ik in 26 jaar onderwijs vaak gezien, 
dat dit gebeurd. Doordat men te laat en niet doordacht gehandeld heeft. Daarbij moet je veel meer 
kracht en energie gebruiken  en komt de samenwerking niet ten goede, je bent dan ook altijd te laat. 
Dit zie je vaak bij situaties waar de personen die aansturen niet bekwaam zijn en geen keuzes en 
prioriteiten kunnen en durven te stellen. Als je het paard aan de voorkant stuurt kan dit met een lichte 
aanwijzing. 
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