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N I E U W S B R I E F 
Agenda 

31 oktober  Conferentie dag 1 

01 november Conferentie dag 2 

02 november Dagelijks Bestuur 

14 november Introductiecursus in Noord-Brabant 

16 november Jenaplan VO online 

  

  

  

  
In deze Nieuwsbrief 

➢ Voorwoord 

➢ Het AB d.d. 12 oktober jl. 

➢ Uitwisseling Hoge Scholen 

➢ Jenaplandag in Zwolle 

➢ Burgerschap en Jenaplan 

➢ De Jenaplanbibliotheek 

➢ Social Media 

 

Voorwoord 
 
Beste Jenaplanners, 

Een ieder die al van het mooie herfstweer aan het genieten 

is of een ieder die staat te popelen om de herfstvakantie in 

te stappen, heel veel plezier toegewenst. 

Er zijn heel veel mooie ontwikkelingen gaande in 

Jenaplanland en een aantal worden in deze Nieuwsbrief 

onder de aandacht gebracht. 

Onze jenaplanconferentie staat voor de deur. De 

werkgroep van de conferentie bestaande uit Larissa Rand, 

Leonie Vaartjes, Carolyn Nagtzaam, Sebastian Philippart en 

Edwin Solen zijn al maanden, al jaren bezig met de 

voorbereidingen van deze (door Corona meerdere keren 

uitgestelde) conferentie met als thema 'Verwondering".  En 

eindelijk is het zover!! We hopen zo'n 300 bezoekers te 

mogen verwelkomen. De deelnemers ontvangen bij 

binnenkomst alle informatie. 

De volgende Jenaplanconferentie/Festival vindt in de week 

van 22 april 2024 plaats: 100 jaar Jenaplan wereldwijd! 

 
Edwin Solen 
Directeur NJPV 
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Het AB d.d. 12 oktober jl. 
Het algemeen bestuur bestaande uit het dagelijks 

bestuur, de regioleiders, vertegenwoordiger NJPV- 

Jong en de vertegenwoordiger van het 

opleiderscollectief, hebben in een prettige sfeer 

vergaderd. 

Onderwerpen die de revue passeerden waren: 

-De opleidingen die namens de NJPV worden verzorgd 

-Hoe kunnen we de introductiecursus koppelen aan de 

post hbo-opleiding? 

-Hoe kunnen we de Post HBO opleiding verbeteren en 

actualiseren?   

De speerpunten zijn ook vanuit de regio's ingebracht 

in dit overleg. Een belangrijk speerpunt is het 

Jenaplanconcept onderling waar het kan verbinden en 

naar buiten toe, aan de hand van een goed 

communicatieplan, het jenaplan als een sterk concept 

met kracht uitdragen. Jenaplan is hard nodig in de 

wereld en dat mogen we met trots presenteren, onder 

andere in de media en richting de politiek. Ook NJPV- 

JONG zal hieraan bijdragen en van zich laten horen. En 

waar het kan zoeken we contact met andere 

traditionele vernieuwingsonderwijsvormen om onze 

krachten te bundelen. 
 

Uitwisseling Hoge Scholen 

Ook jenaplanvertegenwoordigers op Hoge Scholen 

zijn bezig om te onderzoeken of er meer ruimte is voor 

Jenaplan in het curriculum. Hogescholen uit Zwolle, 

Deventer, Arnhem/Nijmegen, Rotterdam, Leiden, 

Helmond, Assen wisselen uit en hebben afgesproken 

om dit ook structureel te blijven doen. Het zou mooi 

zijn als er in iedere regio een Hoge School is die wil 

aansluiten bij deze groep en die zich ook wil laten zien 

tijdens regio-bijeenkomsten. 

Jenaplandag in Zwolle 

Er zijn scholen bezig met het verkennen en oprichten 

van een jenaplan 10-14 school of een Jenaplan VO-

school. De nieuwsgierigen die op de Jenaplandag in 

Zwolle afkwamen zijn door de Zwolse scholen heel 

gastvrij ontvangen. De Jena XL is al jaren een prachtig 

voorbeeld van Jenaplan VO-school. De bezoekers 

draaiden mee in de heterogene stamgroepen en 

aansluitend een mooie dialoog o.l.v. Roger Jansen. 

 

Burgerschap en Jenaplan 
Steeds meer Jenaplanscholen sturen mooie 

voorbeelden van hoe burgerschap al heel goed wordt 

vormgegeven in het Jenaplanconcept. Deze 

voorbeelden zijn we aan het verzamelen en zullen we 

op de website plaatsen. Praktische voorbeelden waar 

iedere school zijn of haar voordeel mee kan doen. Heb 

je zelf ook al een mooi voorbeeld? Stuur het naar de 

NJPV of deel het binnen je regio. 

Daarnaast is het noodzakelijk om als NJPV ook zélf met 

een helder verhaal te komen waar alle schoolleden 

hun voordeel mee kunnen doen. Dat vraagt om 

onderzoek en literatuurkennis en nog een beetje tijd. 

De Jenaplanbibliotheek 

Al jaren zijn we zoekende naar een goede plek voor 

onze Jenaplanbibliotheek. Voorganger Jaap is hier 

intensief naar op zoek geweest en uiteindelijk konden 

we (tijdelijk) terecht in de tijdelijke vestiging van 

Jenaplanschool de Brug in Utrecht. 

De school gaat weer terug naar het oorspronkelijke 

gebouw en daarin is slechts ruimte voor een klein 

gedeelte van de bieb. We hebben als NJPV gekozen 

voor deze afgeslankte vorm. Dit heeft ook te maken 

met het geringe aantal bezoekers het afgelopen jaar, 

namelijk 1 geïnteresseerde.   

Op 3 november a.s. gaat Jaap de bieb terugbrengen tot 

de kern. De liefhebbers/geïnteresseerden die nog 

willen grasduinen in het overige materiaal, kunnen dat 

doen op de volgende data: 

Vrijdag 11 november, woensdag 16 november, vrijdag 

25 november of op woensdag 30 november. Graag 

even aangeven via edwin.solen@njpv.nl 

Daarnaast is het goed om te weten dat er veel is 

gedigitaliseerd en terug te vinden is op onze website. 

Social Media 

We zijn stappen aan het zetten met onze Social Media 

kanalen. De Facebookpagina #jenaplan is voor de 

uitwisseling en om elkaar op weg te helpen. Daarnaast 

is er nog niet zo lang de Facebook en Instagrampagina 

van  #jenaplannederland.  Deze pagina's zijn nog niet 

bij iedereen bekend. Wil je ons helpen deze de wereld 

in te slingeren? Voor met name stamgroepleiders zeer 

inspirerend! 

 

mailto:edwin.solen@njpv.nl
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Bijlage(n): 
-MK172 Burgerschap 
 

 

Informatie NJPV 

Algemene administratie/postadres: 

Bea ter Horst 

Struikstuk 38 

8162 JN  Epe 

administratie@njpv.nl 

06-4902177  

www.jenaplan.nl 

 

Dagelijks bestuur NJPV  

Voorzitter:  

Erik Peperkamp   

06-22170452  

voorzitter@njpv.nl 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Penningmeester:  

Job van Essen 

06-53383580  

penningmeester@njpv.nl 

 

Secretaris:  

Jacobien van den Hoofdakker 

06-40227569 

secretaris@njpv.nl 

 

Directeur:  

Edwin Solen   

06-81880069  

edwin.solen@njpv.nl 
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