
EEN VIER IS EEN VIER OF NIETS IS ONRECHTVAARDIGER DAN ONGE-
LIJKEN ALS GELIJKEN TE BEHANDELEN, AANVULLENDE INFORMATIE. 
 _______________________________________________________________________  

 

 

Als de voorstelling afgelopen is en het dekor zit weer in de auto, en de 

laatste diskussies in kleine groepjes lopen af, is het onderwijs en de 

maatschappij nog niet veranderd. Ook ons werk, dat van PROLOOG, aan die 

verandering is nog niet voorbij. Daarom hier ons adres en telefoonnum-

mer: 

PROLOOG, WILLEMSTRAAT 72, EINDHOVEN. 

Tel. 040-510 236, 

Schrijf of bel (vraag naar Jan Smeets of iemand uit de groep van 

"Een Vier is een Vier") als je meer informatie nodig hebt dan in dit 

stencil staat, om zelf aan de gang te kunnen in jouw situatie. 

 

 

Twee andere organisaties, die je verder kunnen helpen zijn: 

Het Socialistische Onderwijs Front, 

Ooysebandijk 16, Ooy (bij Nijmegen), 

Tel. 080-233 420. 

Wat wil het S.O.F.? We citeren uit een zeer lezenswaardig brochuretje, 

dat voor ƒ0,50 bij bovengenoemd adres te bestellen is: "Betere onder-

wijsmethoden? Gelijke kansen voor allen? Kosteloos onderwijs? Algemene 

vooral op de samenleving gerichte vorming? (...) Ja, dat moet er alle-

maal komen. Maar deze dingen kunnen pas tot wezenlijke verandering lei-

den als ons maatschappijsysteem fundamenteel veranderd is. Daarom is de 

belangrijkste doelstelling van het S.O.F.: In en door het onderwijs een 

bijdrage leveren aan de totstandkoming van een socialistische samenle-

ving." 

Dit doet het S.O.F. door onderzoek, scholingsgroepen, studieprojekten, 

de "Nieuwsbrief", een maandelijkse periodiek, door de uitgave van bro-

chures, en de inrichting van een literatuurcentrale. Het S.O.F. heeft 

nogal wat kontakten met andere groepen die aktie voeren in het onder-

wijs, in wijken en buurten, voor de derde wereld etc. 

Werkgroep Produktie en Verspreiding van Onderwijs en leermidde-

len, 

Postbus 13, 

Purmerend. 

Deze klub is in 1971 opgericht binnen de klassieke onderwijsvereniging 

"Werkgemeenschap voor Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs"( WVO). 

In oktober '72 organiseerde deze klub een conferentie en stelden daar-

voor 

een "WITBOEK" samen, dat zeer informatief is. Bestellen maar. De werk-

groep gaat allerlei dingen ondernemen: het maken van leermiddelenanaly-

ses, het inventariseren van alternatief lesmateriaal, het stimuleren om 

groepen zelf hun eigen lesmateriaal te laten maken en verspreiden. 

 

 

Twee andere belangrijke initiatieven in de Nederlandse onderwijswereld: 

De onderwijswinkels in Groningen en Arnhem. Als poging om de akties aan 

de basis te coördineren en van informatie te voorzien zijn deze winkels 

belangrijk. Informatie hierover vind je in het tijdschrift: "Vernieuwing 

van opvoeding en onderwijs", nov.'72. Muusis, postbus 13, Purmerend. 

De werkgroep "Milieu en Projekt",Kargadoor, Oude Gracht 36, Utrecht. 

Deze groep verzamelt milieu-projekten en inventariseert ze op hun maat-

schappelijke relevantie. Ze hebben hier onlangs een tentoonstelling 

over ingericht en zijn bij uitstek geschikt om je te adviseren over het 

behandelen van het milieuprobleem in de klas.  
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TIJDSCHRIFTEN 

 

DERHALVE, BASISONDERWIJS. 

Te bestellen bij het secretariaat: Lekkerbeetjenlaan 8, Vught. In dit 

blad zetten een aantal medewerkers aan onze voerstelling "Een Vier is 

een Vier" hun gedachten uitvoerig uiteen over de huidige stand van zake 

binnen het basisonderwijs: over het onderwijsdoel, de leermiddelen, 

kreativiteitsbevordering, compensatieprogramma's» 

 

 

VERNIEUWING VAN OPVOEDING EN ONDERWIJS. 

Bij het doorbladeren van de nummers van de lopende en afgelopen jaar-

gang stuit je op allerlei belangrijke artikelen: september '72:"Hoe lang 

blijft de pedagogische akademie nog onderwijzers opleiden voor eergis-

teren?", van Loek Zonneveld en "Kreativiteit, van smeerolie naar soci-

ale aktie", van Peter van den Hoven; oktober '72: "De argeloosheid van 

de anti-autoritaire onderwijsvernieuwers" van Hans Boot; juni'72 een 

zeer uitvoerige informatie en kritiek op de "Onderwijsadviescentra" van 

Hans Boot; december '72: "Maatschappijleer als preventief politiewerk" 

van Loek Zonneveld, etc. Bestellen bij Muusis , Postbus 13, Purmerend. 
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LITERATUUR: 
 

M. Matthijssen ,"Klasseonderwijs , Sociologie van het onderwijs," De-

venter '71• Een duur, uitgebreid en informatief boek, met nogal wat be-

perkingen. De kritiek op dit boek is geformuleerd door Jan Brands en te 

verkrijgen bij het Sociologisch Instituut van de Rijks Universiteit te 

Leiden, afd. Onderwijssociologie, Stationsplein 242. (Sluit 75 cent aan 

postzegels in voor de onkosten.) 

Bij het S.O.F. kun je het "INFOBUL" bestellen, waarin de politieke eco-

nomie van het Nederlandse onderwijs geanalyseerd wordt. Voor het adres 

van het S.O.F. zie boven. 

De "politieke economie van het onderwijs" bestudeert welke rol het on-

derwijs in de economie speelt en hoe de politiek het onderwijs dwingt 

die rol te spelen. 

 

DIE ROTSCHOOL VAN U,  een boek bestaande uit brieven van Italiaanse 

kinderen over hun school met daaropvolgend uiterst verhelderend cijfer-

materiaal over de onderwijssituatie in Nederland en een vergelijking 

tussen de informatie uit Italië en de manier waarop ons onderwijs func-

tioneert, Bruna, Amsterdam, 

 

BUITENSPEL OP SCHOOL EN IN DE MAATSCHAPPIJ, van Co van Calcar, vertelt 

over de positie van het arbeiderskind in ons onderwijs. Het is uitgege-

ven bij van Gennep in Amsterdam, doch uitverkocht. Je zult het dus in 

de bibliotheken moeten gaan zoeken, 

 

Jan Brands heeft een brochure geschreven over "Kompensatieprogramma's 

voor arbeiderskinderen", een pleidooi voor een alternatief voor de 

gangbare taalaktiveringsprogramma's. Compensatie moet compensatie in 

maatschappelijke weerbaarheid zijn. Te bestellen bij "Stichting LINK", 

Universiteitshuis, Nijmegen, Daar kun je dan meteen het 11de nummer van 

LINK bestellen waarin stellingen met betrekking tot onderwijsvernieu-

wing, van Jan Brands en Lonneke Goemans. 

EEN ALTERNATIEVE PEDAGOGISCHE AKADEMIE, van Wim Sprenger is bij van 

Gennep te Amsterdam uitgegeven en de vrucht van de beroeringen rond de 

bezetting van de Beverwijkse Akademie. Het eerste en nog steeds aktuele 

diskussie-stuk over de toekomst van de onderwijzersopleiding, (Vergeet 

niet hierover het artikel van Loek Zonneveld in "Vernieuwing van Opvoe-

ding en Onderwijs" te lezen, dat elders vermeld is.) 

 

"Neus en Ko op zoek naar het verzwegen Nieuws" een voorstelling van 

PROLOOG voor de hoogste klas van het basisonderwijs en de brugklas van 

het voortgezet onderwijs wordt begeleid met een zeer uitvoerige docen-

tenbróchure, waarin een pleidooi voor herijking van het onderwijsdoel, 

verandering van leerstaf en didaktiek, informatie over bestaande leer-

stofalternatieven en een suggestie voor een andere didaktiek. 

 

BINNENKORT VERSCHIJNEN: Bij DIC-mappenverspreider "De Horstinck", Wil-

helminalaan, Amersfoort, een map getiteld: "Meester mag de school open", 

een verzameling artikelen over onderwijsvernieling en onderwijsvernieu-

wing", (Tel-03490 17958.) en bij van Gennep , Amsterdam. "De school in 

het kapitalisme" een serie buitenlandse en binnenlandse artikelen over 

onderwijs. Beide verzamelingen zijn geredigeerd door Loek Zonneveld. 
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