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

11 jan. Dagelijks Bestuur 

18 jan. Algemeen Bestuur 

23 jan. Inspiratiemiddag nieuwe schoolleiders 

24 jan. Introductiecursus ’s-Hertogenbosch 

25 jan. Studiedag “Het Jonge Kind, 2-7 jaar” 

25 jan. Jenaplan VO live 

01 febr. Opleiders HS digitaal 

02 febr. Nieuwsbrief Jenaplan 
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Voorwoord 
 
Beste Jenaplanners,  

2022 was mijn eerste volledige jaar als directeur van de NJPV. Ik 

kijk met plezier terug naar alles wat er (na alle Corona-perikelen) 

weer is (op)gestart.  

Eindelijk weer een jenaplanconferentie! En wat hadden 
Jenaplanners de behoefte om elkaar weer te ontmoeten, naast 
het mooie inhoudelijke programma met een fijne aftrap van Erik 
Scherder.   
 
Minstens net zo belangrijk was het verder opstarten van de regio-
bijeenkomsten. Ik waardeer de inzet van de regioleiders ten 
zeerste en gelukkig zien scholen daarbij het belang in om van 
elkaar te leren en elkaar verder op weg te helpen. Ook ben ik blij 
met de eerste opgestarte module voor schoolleiders naast de 
bekende introductiecursussen en Jenaplan post HBO-opleiding.  
 
En verder is het heel prettig dat het dagelijks bestuur weer 
voorzien is met een nieuwe penningmeester en een nieuwe 
secretaris waardoor de continuïteit gewaarborgd is.  
 
2023 wordt het jaar van NJPV-Jong, van mooie 
inspiratiebijeenkomsten in de regio waaraan vooral 
stamgroepleiders kunnen meedoen, van mooie NJPV- 
studiedagen en gaan we door met het uitdragen en vormgeven 
van ons unieke pedagogisch concept.  
Succes met de laatste loodjes en een hele fijne kerstvakantie 
toegewenst.  

 
Edwin Solen 
Directeur NJPV 
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Bericht van de voorzitter 
Beste Jenaplanners,  

Jullie zijn belangrijker dan ook. Omdat Jenaplan 

kinderen sterker maakt in de omgang met zichzelf, de 

ander en de wereld. Veel kinderen hebben het niet 

gemakkelijker gekregen dit jaar. De druk op hen om te 

presteren in de basisvakken is groot.  Sommige 

hebben achterstand in hun sociale ontwikkeling door 

Corona. Meer kinderen krijgen te maken met 

armoede. Ze krijgen van alle kanten informatie, 

waarvan ze niet weten of het klopt, ze worden 

gevraagd om zuinig te zijn met energie en het klimaat. 

De toekomst lijkt onzeker, de omgang van 

volwassenen met elkaar is op veel plekken verhard.   

Jullie hebben ze een veilige omgeving gegeven waarin 

ze zich kunnen ontwikkelen op de pedagogische wijze 

die Jenaplan voorstaat.  

Laten we elkaar volgend jaar weer opzoeken en 

versterken vanuit het Jenaplan. We gaan de 

uitdagingen met elkaar aan. Voor nu wens ik jullie een 

fijne kerst met jullie families en vrienden.  

Namens het bestuur   

Erik Peperkamp 

 

NJPV studiedag: Het Jonge kind, 2-7 jaar 
Woensdag 25 januari 2023 laatste 
oproep!  
Op de IJwegschool te Hoofddorp  
Jonge kinderen hebben een eigen manier van leren. Ze 

spelen. Ze spelen niet omdat ze willen leren, maar ze 

spelen omdat ze nieuwsgierig zijn naar de wereld. 

Kinderen hebben recht op spelen, ze hebben recht op 

hun eigen nieuwsgierigheid en recht om op een 

manier te leren die bij hen past. Het spel van jonge 

kinderen komt de laatste decennia te vaak in de 

verdrukking! De NJPV heeft in 2019 het boek ‘Ik wil 

spelen’ laten schrijven om het jonge kind, de plek die 

het verdient, te geven binnen het Jenaplanconcept! 

Juist het Jenaplanconcept geeft ruimte aan het jonge 

kind! Samen verkennen we op welke wijze het jonge 

kind zich weer spelend mag ontwikkelen binnen het 

Jenaplanonderwijs. Met jou als grote stimulator van 

de ontwikkeling van de kinderen binnen het spelen, 

ontdekken en onderzoeken vanuit welbevinden, 

betrokkenheid en autonomie.   

Kom mee doen en luisteren om op jouw 

Jenaplanschool het jonge kind weer te geven wat het 

nodig heeft.  In de bijlage de opzet van de studiedag!   

 

Informatie- en inspiratiemiddag voor 
startende jenaplanschoolleiders  
De eerste module voor schoolleiders is dit jaar gestart. 

21 enthousiaste leidinggevenden op een jenaplan-

school zijn al een flink eind op weg met deze module. 

Op verzoek van startende schoolleiders organiseren 

we een inspiratiemiddag. Schoolleiders (Tim ten 

Wolde en Yno Hendriks) en opleiders (Guido Huige en 

Ingrid Nagtzaam)van deze module willen graag hun 

ervaringen delen. (Startende) leidinggevenden zijn 

van harte welkom! In de bijlage is meer info te vinden.  

Ondertussen wordt er gewerkt aan de volgende 

module genaamd “Het team als stamgroep". Alle data 

voor beide modules zijn al bekend (zie bijlage).  

 

Contributiebrief met toelichting 
                  "De NJPV presenteert zich" 

In het Algemeen Bestuur van de NJPV is aan de hand 

van het praatstuk “Verbinden van Jenaplan” 

gesproken vanuit verschillende invalshoeken. Thema’s 

als Jenaplan PO-VO, Jenaplan en opleiding, Jenaplan 

op hogescholen, Jenaplan met mediawijsheid, 

duurzaamheid en burgerschap, Jenaplan en 

onderzoek, Jenaplan in de regio’s versterken e.d. 

worden de komende jaren in een meerjarenplan 2023-

2027 opgepakt. De regioleiders hebben input uit de 

regio’s opgehaald en dit is in het algemeen bestuur 

met elkaar gedeeld. Daaruit zijn speerpunten voor het 

komend jaar vastgesteld. 
Samengevat:  

Jenaplan onderling versterken en naar buiten toe 

jenaplan als een krachtig concept helder en met trots 

kunnen uitdragen.  

De scholen hebben de factuur voor de contributie 

2022-2023 ontvangen met een toelichting waaraan de 

contributie dit jaar besteed zal worden. Nog één keer 

de hoofdzaken:  
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• Aan de hand van een helder 

communicatieplan het concept in alle 

media eenduidig uitdragen: Jenaplan is 

een concept wat er nu meer dan ooit toe 

doet! (Daarmee is nu al gestart via 

instagram en facebook 

#jenaplannederland)  

• Het ouderblad van de NJPV updaten 

en beschikbaar stellen voor alle scholen.  

• Vanuit het lectoraat Vernieuwend 

Onderwijs onder leiding van Geert Bors in 

samenwerking met de onderzoeksgroep 

een stuk aanbieden aan alle scholen 

waarop Burgerschap vanuit het concept 

helder beschreven staat met daarnaast 

allerlei handreikingen hoe je aan 

burgerschap op je school vorm kan 

geven.  

• In samenwerking met het lectoraat en 

jenaplanopleiders onderzoek doen om 

het huidige kwaliteitssysteem van 

visiteren en consulteren op een hoger 

niveau en eenduidiger te krijgen. Dus om 

scholen te helpen bij het organiseren van 

jenaplankwaliteitszorg op een manier die 

passend is bij ons concept.  

• Het ontwikkelen van een vervolg op 

de eerste schoolleidersmodule en het 

opnieuw aanbieden van de eerste module 

voor startende schoolleiders.  

• Het verbeteren van de bestaande post 

hbo-opleiding en een eenduidige 

koppeling maken vanaf het volgen van 

een introductiecursus tot aan het diploma 

van deze opleiding in samenwerking met 

geschoolde opleiders.  

• NJPV Jong de mogelijkheden bieden 

voor het vormgeven van jenaplancafés en 

het ontwikkelen van een podcast waarbij 

stamgroepleiders elkaar laagdrempelig 

kunnen ontmoeten en om studenten 

enthousiast te maken.  

• Hogescholen helpen en 

enthousiasmeren bij het organiseren om 

meer ruimte te maken voor het 

jenaplan/traditioneel 

vernieuwingsonderwijs in het bestaande 

curriculum.  

• De bestaande Jenaplan VO-scholen 

ondersteunen bij het organiseren van een 

eigen jenaplankwaliteitssysteem van 

opleiden en ondersteunen van nieuwe 

VO-initiatieven.  

• Uitbrengen van een nieuw boek 

“Perspectieven op Jenaplan”.  

• Internationaal samenwerken richting 

de 25ste Jenaplanconferentie rondom 100 

jaar Jenaplan in april 2024.  

• Alle regio-inspiratiedagen voor 2023 

ondersteunen waar het kan zodat 

stamgroepleiders van verschillende 

scholen elkaar kunnen ontmoeten en 

inspireren.  

• Samenwerken met andere 

traditionele vernieuwingsstromingen om 

vanuit deze massa van ruim 800 scholen 

onze stem laten klinken en een vuist te 

maken naar alle instanties die invloed 

uitoefenen op onze concepten. Onder 

andere dat we veel meer bieden en verder 

kijken dan alleen de taal- en reken 

opbrengsten.  

 

Extra informatie van standhouder WIS 
Collect, aanwezig op de jenaplan-
conferentie 2022  
Jenaplanscholen en WIS Collect: biedt een 

laagdrempelige manier om te betalen en bespaar tijd 

Op 31 oktober waren wij aanwezig op het Jenaplan 

Congres. Erg leuk om met veel van jullie te kunnen 

spreken! Voor degene die wij niet hebben kunnen 

spreken, vertellen wij graag wat wij met WIS Collect 

voor jouw school kunnen betekenen. Met WIS Collect 

stuur je eenvoudig een betaalverzoek naar de ouders 

zodat zij gemakkelijk met iDEAL kunnen betalen. Het 

hele proces van het innen van de vrijwillige 

ouderbijdragen wordt gedigitaliseerd met WIS Collect. 

Voor jouw school betekent dit dat de ouders die 

betrokken zijn bij het innen van de vrijwillige bijdragen 
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niet meer in de bank hoeven te checken wie er betaald 

hebben en dit ook niet meer handmatig in een 

Excelbestand dienen bij te houden. Dit is allemaal 

overzichtelijk terug te vinden in WIS Collect. Op deze 

manier kan er meer tijd worden besteed aan de 

kinderen en het Jenaplan onderwijs in plaats van 

administratieve zaken. Met WIS Collect is het 

daarnaast mogelijk om:    

• Ouders in termijnen te laten betalen;                

           

• Ouders een extra bijdrage te laten doen, d.m.v. een 

gift;                                     

• Rapportages te draaien over wie er wel/niet betaald 

hebben;  

• Koppeling te maken met de apps van ParentCom of 

Social Schools.   

Wil jij graag weten wat WIS Collect nog meer te bieden 

heeft en/of wil je meer informatie? Op 17 januari a.s. 

om 15:00 uur en op 20 januari a.s. om 10:00 uur kun 

je kosteloos deelnemen aan een webinar sessie. In een 

kwartiertje laten wij jou zien hoe simpel WIS Collect 

werkt en hoe jij het kan inzetten voor jouw school! Via 

https://wis.webinargeek.com/webinar-wis-collect 

kan je je inschrijven! Tot dan!  

 

Decembernummer Mensenkinderen: 
‘Jenaplan na je twaalfde’  

 

Houd de komende week 

je (school)brievenbus in 

de gaten: uiterlijk 

vrijdag, zo heeft de 

drukker beloofd, ont-

vangen jullie het extra 

dikke winternummer 

van Mensenkinderen op 

jullie mat.  

  

 

De redactie heeft een themanummer gemaakt over 

Jenaplan en het voortgezet onderwijs. Opmerkelijk 

feitje: waar we in Nederland zo’n 175 jenaplanscholen 

hebben, zijn er in het land van oorsprong, Duitsland, 

niet veel meer dan veertig. Maar van die veertig biedt 

een aanzienlijk percentage Jenaplan aan kinderen in 

de voortgezet onderwijsleeftijd. In Nederland, met zijn 

internationaal veel bekritiseerde selectiemoment op 

twaalfjarige leeftijd, heeft het Jenaplan in het vo veel 

minder voet aan de grond gekregen.  

  

We hebben echter een stevige handvol prachtige VO-

scholen en meer initiatieven zijn in wording. Op 

Metameer, de school waar jenaplanopleider Roger 

Janssen werkt, maakten we een lange reportage. Niet 

alleen proefden we de sfeer, maar we keken rond hoe 

principes als 

‘leren van 

verschil’, zoals 

in het PO 

gebeurt in de 

driejarige 

stamgroep, 

vorm krijgen op 

Metameer. Het bracht mooie onderwijsideeën, 

slimme pedagogische oplossingen en handige 

organisatorische routines boven, die ook voor menig 

PO-school inspiratie zullen opleveren om het waartoe 

achter de vormen weer eens scherp in beeld te krijgen. 

Schoolontwikkeling is conceptontwikkeling, leerde 

Kees Both ons immers.   

  

VO-docent Dick van der Wateren, van zijn veel 

bezochte en gewaardeerde workshop ‘De denkende 

klas’, neemt ons mee in zijn praktijk. De klas als 

broedplaats van vragen, nieuwsgierigheid en 

verwondering. Een lesdag als transformatieve 

gebeurtenis, waar je anders uitkomt dan je erin 

gegaan bent. “Wat ik geleerd heb in het onderwijs”, 

zegt Dick: “Als je vertrouwen 

geeft, komt het met rente 

terug.” Ook laat Dick een van 

zijn leerlingen aan het woord: 

Max, uit de 4e, schreef een 

betoog waarin hij de stelling 

verdedigt: “In het voortgezet 

onderwijs moet elke toets 

herkansbaar zijn.”  

  

Filosofe Sabine Wassenberg pleit ook voor een 

schoolpraktijk van vragen stellen in het VO, al is het 
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alleen al om te laten zien dan je als puber niet alleen 

bent, met die twijfels en levensvragen die met de 

hormonen over je heen spoelen. Vanuit de illustere 

vernieuwingspabo de Eekhorst kijken Wies Boschma 

en Thea Wieringa terug op samen 90 jaar 

onderwijservaring.   

  

 
Verder veel artikelen over de overgang PO naar VO. 

Hilde Paulsen ging bijvoorbeeld als stamgroepleider 

met haar oudsten mee naar de kennismakingsdagen 

van de VO-scholen in haar stad. In Berna’s Boeken 

aanraders uit Berna van der Lindens nieuwe passie, 

Young Adult-fictie: “Waar vroeger tussen kinderboek 

en volwassenliteratuur een grote kloof gaapte, is er nu 

YA.” Harry Havekes schreef deel 2 van zijn 

onderzoeksartikel over hoe geschiedenisonderwijs 

kinderen kan helpen hun kritische denkvaardigheden 

te ontwikkelen: “Laat ze ervaren hoe je goede 

redeneringen onderscheid van cherry picking en fake 

news.”  

  

Let vooral ook op de mooie fotografie. Je bént echt op 

Metameer in de spreads van vormgever Jan Peerik. En, 

kers op de taart: voor het eerst zijn de foto’s uit de 

tijd van Peter Petersen in kleur! / GB  

  

Onderzoek: de NJPV en Saxion-lectoraat 

Vernieuwend Onderwijs  

Drie dingen staan er op stapel tot de zomervakantie:  

• Mensenkinderenspecial “De 

Ondernemende Houding”  

• Onderzoek Jenaplan en de 

burgerschapsopdracht  

• Boek ‘Perspectieven op Jenaplan’  

De ondernemende houding  

De afgelopen jaren heeft de Jenaplan-

OnderzoeksGroep (JOG), samengesteld door Jaap 

Meijer, onderzoek gedaan naar ‘De ondernemende 

houding’. Hoe kan die jenaplanessentie vorm krijgen 

in onze scholen? Het onderzoek werd begeleid door 

Patrick Sins, toen lector Vernieuwingsonderwijs bij 

Saxion Hogeschool, inmiddels verbonden aan Thomas 

More Hogeschool. De JOG deed niet alleen 

literatuuronderzoek, maar ook kwalitatief narratief 

onderzoek in scholen. De weerslag van hun 

ontdekkingstocht naar ‘de ondernemende houding als 

het vermogen om ideeën om te zetten in daden’ en 

hoe stamgroepleiders dat optimaal kunnen stimuleren 

bij hun kinderen, lees je straks in de maarteditie van 

Mensenkinderen, een themanummer geheel in het 

teken van dit JOG-onderzoek.  

Onderzoek Jenaplan en de burgerschapsopdracht  

In de vorige nieuwsbrief vertelden we al een en ander 

over hoe Saxion gewerkt heeft aan concrete 

handreikingen aan Montessorischolen met betrekking 

tot de burgerschapsopdracht. Ook bij het Jenaplan 

gaan we op onderzoek uit met een eigen expertgroep 

om te komen tot een richtinggevend document waar 

we vanuit een studie van onze historische bronnen én 

vanuit de geleefde hedendaagse praktijk kijken naar 

hoe wij als jenaplanscholen onze 

burgerschapsopdracht toekomstgericht en stevig 

gefundeerd in ons eigen concept kunnen vormgeven. 

Een voorbeelddilemma: moet een school de kinderen 

zo ver mogelijk van de maatschappij houden in het 

oefenen met samenleven, of is het juist goed om 

kinderen mee te nemen in echte hedendaagse 

maatschappelijke dilemma’s? Verschillende 

traditionele vernieuwers geven daarop andere 

antwoorden! Sinds de vorige nieuwsbrief heeft zich 

een expertgroep gevormd, die in de eerste helft van 

het schooljaar maandelijks (digitaal) bijeen zal komen 

om samen scherp te kijken naar noties van 

samenleven en burgerschap, zoals zich dat bij 

Petersen en het Nederlandse Jenaplan ontwikkeld 

heeft, en te kijken hoe wij ons als jenaplanners anno 

nu praktisch en conceptueel het best kunnen 

verhouden tot burgerschap. Aan het eind van dit 

schooljaar volgt er een publicatie, die digitaal 

beschikbaar komt voor alle scholen.  
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Boek ‘Perspectieven op Jenaplan’  

Al een tijdje in wording, maar komend half jaar op weg 

naar vormgeving en druk: het boek ‘Perspectieven op 

Jenaplan’, waarin een groep van twaalf jenaplanners 

zich verhouden tot het concept. Via hun 

perspectieven, hun invalshoeken op het concept 

toont zich de reikwijdte van het Jenaplan - een 

toegankelijke, rijke bron voor doorgewinterde 

jenaplanners én nieuwe stamgroepleider en 

schoolleiders.  Het boek wordt uitgegeven door 

Saxion Progressive Education University Press. Elke 

school ontvangt van de NJPV een exemplaar.  

 
 
Bijlage(n): 

-NJPV Studiedag “Het jonge kind” 

-Uitnodiging voor de Jenaplanschoolleiders 
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Informatie NJPV 

Algemene administratie/postadres: 

Bea ter Horst 

Struikstuk 38 

8162 JN  Epe 

administratie@njpv.nl 

www.jenaplan.nl 

06-81563612 

(dinsdag- en donderdagmorgen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

(maandag, dinsdag, donderdag) 
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